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 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě 
 

Vypuštěný text je v levém sloupci vyznačen tučnou kurzivou. Pozměněný 

text je vyznačen tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je vyznačen 

tučnou kurzivou v pravém sloupci. 

 

Na prvním a druhém řádku záhlaví každého pozměňovacího návrhu je 

uvedena příslušná část zvažovaného návrhu aktu. Vztahuje-li se 

pozměňovací návrh k existujícímu aktu, který má být návrhem aktu 

pozměněn, v záhlaví pozměňovacího návrhu je na třetím řádku uveden 

existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, který 

Parlament hodlá pozměnit. 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve formě 

konsolidovaného znění 

 

Nový text je zvýrazněn tučnou kurzivou. Vypuštěný text se vyznačuje buď 

znakem ▌, nebo přeškrtnutím. Pozměněný text je vyznačen zvýrazněním 

nového textu tučnou kurzivou a vypuštěním nebo přeškrtnutím textu, který 

byl nahrazen.  

Výjimkou jsou případy, kdy se nezvýrazňují čistě technické změny 

provedené při přípravě konečného znění odděleními, která návrh sestavovala. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na 

podporu pozorování a sledování vesmíru 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0107), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 189 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0061/2013), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 

zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A7-0030/2014), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Nejzávažnější hrozbou pro udržitelnost 

vesmírných činností se stal vesmírný 

odpad. Proto by měl být zřízen program na 

podporu pozorování a sledování vesmíru 

(Space Surveillance and Tracking – dále 

jen „SST“), jehož prostřednictvím bude 

podporováno zřízení a provoz služeb 

sledování a průzkumu vesmírných objektů 

s cílem předejít škodám na kosmických 

lodích v důsledku kolizí a předejít škodám 

(5) Závažnou hrozbou pro udržitelnost 

vesmírných činností, pro dostupnost 

primárních orbitálních slotů a rádiového 

spektra a pro prostor pro vypouštění 

kosmických lodí se stal vesmírný odpad.  

Proto by měl být zřízen program na 

podporu pozorování a sledování vesmíru 

(Space Surveillance and Tracking – dále 

jen „SST“), jehož prostřednictvím bude 

podporováno zřízení a provoz služeb 
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na pozemské infrastruktuře či lidské 

populaci v důsledku nekontrolovaného 

opětovného vstupu celých kosmických lodí 

nebo jejich částí v podobě vesmírného 

odpadu zpět do zemské atmosféry. 

sledování a průzkumu vesmírných objektů 

s cílem předejít škodám na kosmických 

lodích v důsledku kolizí. Šíření 

vesmírného odpadu má vliv také na 

četnost nebezpečného a nekontrolovaného 

vstupu vesmírných objektů zpět do 

atmosféry. Měl by být tudíž zaveden 

program SST s cílem předpovídat 

trajektorie a dráhy vstupů vesmírných 

objektů zpět do atmosféry, aby měly vlády 

a služby civilní ochrany k dispozici 

užitečné informace. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 

prospěch všichni veřejní a soukromí 

provozovatelé vesmírných infrastruktur, 

včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 

za své evropské vesmírné programy – 

evropská služba pro pokrytí geostacionární 

navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 

prováděny nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 

9. července 2008 o dalším provádění 

evropských programů družicové navigace 

(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 

zřízený nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 

2010 o Evropském programu monitorování 

Země (GMES) a jeho počátečních 

provozních činnostech (2011–2013)13. 

Služba varovných hlášení opětovného 

vstupu vesmírných objektů do atmosféry 

bude přínosná i pro vnitrostátní veřejné 

orgány činné v oblasti civilní ochrany. 

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 

prospěch všichni veřejní a soukromí 

provozovatelé vesmírných infrastruktur, 

včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 

za své evropské vesmírné programy – 

evropská služba pro pokrytí geostacionární 

navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 

prováděny nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 

9. července 2008 o dalším provádění 

evropských programů družicové navigace 

(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 

zřízený nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 

2010 o Evropském programu monitorování 

Země (GMES) a jeho počátečních 

provozních činnostech (2011–2013)13. 

Služba varovných hlášení 

nekontrolovaného vstupu vesmírných 

objektů zpět do atmosféry a odhadovaného 

místa a času dopadu na Zemi bude 

přínosná i pro vnitrostátní veřejné orgány 

činné v oblasti civilní ochrany. Tyto služby 

kromě toho pomohou soukromým 

pojistitelům odhadnout potenciální 

závazky plynoucí z kolize během životního 
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cyklu družice. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Služby SST by měly být doplňkem 

výzkumných činností souvisejících 

s ochranou vesmírné infrastruktury, které 

jsou prováděny v rámci programu Horizont 

2020 zřízeného [odkaz na nařízení 

o programu Horizont 2020 se vloží po 

přijetí], a také činností Evropské kosmické 

agentury v této oblasti. 

(7) Služby SST by měly být doplňkem 

výzkumných činností souvisejících 

s ochranou vesmírné infrastruktury, které 

jsou prováděny v rámci programu Horizont 

2020 zřízeného [odkaz na nařízení 

o programu Horizont 2020 se vloží po 

přijetí], jako je rozvoj optických 

laserových technologií pro sledování, a 

také činností Evropské kosmické agentury 

nebo jiných stávajících či budoucích 

mezinárodních výzkumných činností 
v této oblasti. Kromě toho by měly 

doplňovat stěžejní vesmírné programy 

Unie, tj. programy Copernicus a Galileo, 

iniciativu EU Digitální agenda a další 

telekomunikační infrastruktury, jež 

pomáhají k rozvoji informační 

společnosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Program na podporu SST by měl 

přispět k zajištění mírového využití a 

průzkumu vesmíru. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 



 

PE521.718v03-00 8/58 RR\1015669CS.doc 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Program na podporu SST by rovněž 

měl být doplňkem stávajících zmírňujících 

opatření, jako jsou pokyny Organizace 

spojených národů (OSN) pro snižování 

množství vesmírného odpadu, nebo jiných 

iniciativ, jako je např. návrh Unie týkající 

se mezinárodního kodexu chování pro 

činnosti v kosmickém prostoru. 

(8) Program na podporu SST by rovněž 

měl být doplňkem stávajících zmírňujících 

opatření, jako jsou pokyny Organizace 

spojených národů (OSN) pro snižování 

množství vesmírného odpadu, nebo jiných 

mezinárodních iniciativ pro zajištění 

udržitelnosti vesmírných činností a 

spolehlivých struktur pro řízení 

vesmírných činností, a měl by být v 

souladu s návrhem Unie týkajícím se 

mezinárodního kodexu chování pro 

činnosti v kosmickém prostoru. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Program na podporu SST spočívá ve 

vytváření sítí a používání snímačů SST 

pro poskytování služeb SST. Jakmile se 

toto podaří zajistit, může program na 

podporu SST a měl by podporovat rozvoj 

nových snímačů SST nebo být využit pro 

modernizaci stávajících snímačů.    

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Komise by v úzké spolupráci 

s Evropskou kosmickou agenturou a 

ostatními zúčastněnými stranami měla 

i nadále vést dialogy o vesmíru se 

strategickými partnery. Pokud jde 

o evropské služby SST, měla by být 

zachována a posílena úzká spolupráce 
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s USA. 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8c) Kromě potřeby dlouhodobé a 

komplexní kapacity SSA by Unie měla 

upřednostňovat a podporovat iniciativy 

týkající se opatření zaměřených na aktivní 

odstraňování a deaktivaci vesmírného 

odpadu a využívat přínosu těchto iniciativ, 

jako je iniciativa vyvinutá v rámci ESA, 

což představuje nejúčinnější způsob, jak 

zmírnit riziko kolizí a vstupů vesmírných 

objektů zpět do atmosféry. 
 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Požadavky uživatelů na SSA 

z civilního a vojenského hlediska byly 

vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 

Komise nazvaném „Obecné požadavky 

uživatelů na získávání poznatků o situaci 

ve vesmíru z civilního a vojenského 

hlediska“14, který členské státy schválily 

v rámci Politického a bezpečnostního 

výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 

Poskytování služeb SST by mělo sloužit 

pouze civilním účelům. Čistě vojenské 

požadavky by neměly být předmětem 

tohoto rozhodnutí. 

(9) Požadavky uživatelů na SSA 

z civilního a vojenského hlediska byly 

vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 

Komise nazvaném „Obecné požadavky 

uživatelů na získávání poznatků o situaci 

ve vesmíru z civilního a vojenského 

hlediska“14, který členské státy schválily 

v rámci Politického a bezpečnostního 

výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 

Poskytování služeb SST by mělo sloužit 

civilním i vojenským účelům, což by 

nemělo omezit přispívání Evropské 

obranné agentury (EDA) do tohoto 

programu. Měla by být vypracována 

důkladná analýza zaměřená na to, v jaké 

míře mohou služeb SST využívat vojenské 
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kapacity členských států a jak služby SST 

přispějí k zajištění provádění Smlouvy 

o využívání kosmického prostoru.  

__________________ __________________ 

14 SEK(2011) 1247 v konečném znění, 

12.10.2011. 

14 SEK(2011) 1247, 12.10.2011. 

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 

24.10.2011. 

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 

24.10.2011. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 

na partnerství mezi Unií a členskými státy 

a měl by využívat stávající i budoucí 

vnitrostátní odborné poznatky a prostředky, 

jako jsou matematická analýza a 

modelovací know-how, pozemní radary 

nebo teleskopy poskytnuté k dispozici 

zúčastněnými členskými státy. Členské 

státy si ponechají vlastnictví a kontrolu nad 

svými kapacitami a zůstanou odpovědné za 

jejich provoz, údržbu a obnovu. 

(10) Provoz služeb SST by měl být založen 

na partnerství mezi Unií a členskými státy, 

měly by k němu odpovídajícím způsobem 

přispívat ESA, agentury EU a vnitrostátní 

agentury a měl by využívat stávající i 

budoucí vnitrostátní a evropské odborné 

poznatky a prostředky, jako jsou 

matematická analýza a modelovací know-

how, pozemní radary nebo teleskopy 

poskytnuté k dispozici zúčastněnými 

členskými státy a ESA. Členské státy a 

ESA si ponechají vlastnictví a kontrolu nad 

svými kapacitami a zůstanou odpovědné za 

jejich provoz, údržbu a obnovu. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Za provoz a poskytování služeb SST 

by mohlo být odpovědné Satelitní středisko 

Evropské unie (dále jen „EUSC“) – 

agentura Unie zřízená společnou akcí Rady 

ze dne 20. července 2001 o zřízení 

(11) Za provoz a poskytování služeb SST 

by mohlo být odpovědné Satelitní středisko 

Evropské unie (dále jen „EUSC“) – 

agentura Unie zřízená společnou akcí Rady 

ze dne 20. července 2001 o zřízení 
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Satelitního střediska Evropské unie 

(2001/555/SZBP)16, která civilním a 

vojenským uživatelům poskytuje 

informační služby a produkty v oblasti 

geoprostorových snímků s různými 

úrovněmi důvěrnosti informací. Odborné 

kompetence této agentury, pokud jde o 

nakládání s důvěrnými informacemi 

v bezpečném prostředí, a její těsné 

institucionální vazby na členské státy jsou 

výhodou, která poskytování služeb SST 

usnadní. Aby se EUSC mohlo programu na 

podporu SST účastnit, je nutné provést 

změnu výše zmíněné společné akce Rady, 

jejíž současné znění nestanoví, že by se 

EUSC mělo v oblasti SST aktivně zapojit. 

Satelitního střediska Evropské unie 

(2001/555/SZBP)16, která civilním a 

vojenským uživatelům poskytuje 

informační služby a produkty v oblasti 

geoprostorových snímků s různými 

úrovněmi důvěrnosti informací. Odborné 

kompetence této agentury, pokud jde o 

nakládání s utajovanými informacemi 

v bezpečném prostředí, a její těsné 

institucionální vazby na členské státy jsou 

výhodou, která poskytování služeb SST 

usnadní. Aby se EUSC mohlo programu na 

podporu SST účastnit, je nutné provést 

změnu výše zmíněné společné akce Rady, 

jejíž současné znění nestanoví, že by se 

EUSC mělo v oblasti SST aktivně zapojit. 

__________________ __________________ 

16 Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 5. 16 Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 5. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Přesné informace o charakteru, 

specifikacích a poloze některých 

vesmírných objektů mohou mít dopad na 

bezpečnost Evropské unie nebo jejích 

členských států. Při zřizování a provozu 

sítě snímačů SST – kapacity pro 

zpracování a analýzu údajů SST a 

poskytování služeb SST – by proto měly 

být přiměřeným způsobem zohledněny 

bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 

nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 

obecná ustanovení o používání a bezpečné 

výměně údajů SST a informací mezi 

členskými státy, EUSC a příjemci služeb 

SST. Kromě toho by Evropská komise a 

Evropská služba pro vnější činnost měly 

definovat koordinační mechanismy nutné 

k řešení záležitostí týkajících se 

(12) Přesné informace o charakteru, 

specifikacích a poloze některých 

vesmírných objektů mohou mít dopad na 

bezpečnost Evropské unie, jejích členských 

států nebo třetích zemí. Při zřizování a 

provozu sítě snímačů SST – kapacity pro 

zpracování a analýzu údajů SST a 

poskytování služeb SST – by proto měly 

být přiměřeným způsobem zohledněny 

bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 

nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 

obecná ustanovení o používání a bezpečné 

výměně údajů SST a informací mezi 

členskými státy, EUSC a příjemci služeb 

SST. Proto je třeba využívat stávající 

infrastrukturu a odborné zkušenosti, aby 

nedocházelo ke zdvojování úsilí a byly 

vytvářeny úspory a součinnost. Kromě 
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bezpečnosti programu na podporu SST. toho by Evropská komise a Evropská 

služba pro vnější činnost měly definovat 

koordinační mechanismy nutné k řešení 

záležitostí týkajících se bezpečnosti 

programu na podporu SST. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Vzhledem k tomu, že údaje získané 

v rámci pozorování a sledování vesmíru 

mohou být citlivé povahy, je nutné, aby 

program na podporu SST podporoval 

spolupráci založenou na účinnosti 

a vzájemné důvěře týkající se mj. 

i způsobu zpracovávání a analyzování 

údajů získaných v rámci pozorování 

a sledování vesmíru. K tomuto cíli by mělo 

přispět používání otevřeného softwaru, 

který by oprávněným poskytovatelům 

údajů získaných v rámci pozorování 

a sledování vesmíru umožňoval 

vylepšování a bezpečný přístup ke 

zdrojovému kódu. 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Program na podporu SST by měl být 

financován Unií v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

o souhrnném rozpočtu Unie18. Finanční 

prostředky Unie na financování programu 

na podporu SST by měly být čerpány 

(15) Program na podporu SST by měl být 

financován Unií v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

o souhrnném rozpočtu Unie18. Objem 

finančních prostředků Unie na 

financování programu na podporu SST by 
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z příslušných programů stanovených ve 

víceletém finančním rámci na období 

2014–2020. 

měl při současných cenách činit 70 

milionů a tyto prostředky by měly být 

čerpány z programu Copernicus zřízeného 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. .../201418a, z programů Galileo 

a EGNOS zřízených nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. …/201318b, z programu Horizont 2020 

prováděného rozhodnutím Rady č. […]18c 

a z nástroje pro finanční podporu 

policejní spolupráce, předcházení trestné 

činnosti, boje proti trestné činnosti 

a řešení krizí, který je součástí Fondu pro 

vnitřní bezpečnost zřízeného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. …/201318d, přičemž bude zajištěno, aby 

cíle těchto programů nebyly ohroženy.      

__________________ __________________ 

18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.. 

 18a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. .../2013 ze dne … 2013 

o zřízení programu Copernicus a 

o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010 

(Úř. věst. L …). 

 18b Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 

11. prosince 2013 o zřízení evropských 

systémů družicové navigace a jejich 

provozu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 876/2002 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1.). 

 18c Rozhodnutí Rady č. […]. 

 18d Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2014, 

kterým se jako součást Fondu pro vnitřní 

bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční 

podporu policejní spolupráce, 

předcházení trestné činnosti, boje proti 

trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 

…). 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 a (nový)  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Pro větší přehlednost a odpovědnost 

by maximální částky měly být rozděleny 

do různých kategorií podle specifických 

cílů stanovených v tomto nařízení. Komise 

by měla mít možnost přesouvat finanční 

prostředky z jednoho cíle do jiného, a 

pokud tato odchylka přesáhne pět 

procentních bodů, měla by tak učinit 

prostřednictvím aktu v přenesené 

pravomoci. Komise by měla rovněž 

přijmout akty v přenesené pravomoci, 

v nichž konkretizuje podmínky 

financování a priority, jež mají být 

zohledněny v pracovním programu. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 

provádění tohoto rozhodnutí, pokud jde 

o přijetí víceletého pracovního programu 

a dodržení kritérií, podle kterých se 

členské státy mohou zapojit do programu 

na podporu SST, měly by být Komisi 

svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 

dne 16. února 2011, kterým se stanoví 

pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

členské státy kontrolují Komisi při výkonu 

prováděcích pravomocí19. 

(17) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 

provádění tohoto rozhodnutí, pokud jde 

o dodržení kritérií, podle kterých se 

členské státy mohou zapojit do programu 

na podporu SST, měly by být Komisi 

svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 

dne 16. února 2011, kterým se stanoví 

pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

členské státy kontrolují Komisi při výkonu 

prováděcích pravomocí19. 

__________________ __________________ 

19 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 19 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.  
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Aby bylo zajištěno řádné plánování 

programu, měla by být Komisi svěřena 

pravomoc přijímat v souladu s článkem 

290 Smlouvy o fungování Evropské unie 

akty týkající se schvalování víceletého 

pracovního programu. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a 

to i na odborné úrovni. Při přípravě a 

vypracování aktu v přenesené pravomoci 

by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 

dokumenty předány současně, včas a 

vhodným způsobem Evropskému 

parlamentu a Radě. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Program na podporu pozorování a 

sledování vesmíru (Space Surveillance 

and Tracking – dále jen „SST“) se zřizuje 

na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 

2020. 

Program Cassini na podporu pozorování a 

sledování vesmíru (dále jen „program 

Cassini“) se zřizuje na období od 1. ledna 

2014 do 31. prosince 2020. 

 (Tento pozměňovací návrh se uplatní na 

celý návrh rozhodnutí, je však nutno 

provést příslušné změny v celém textu.) 

Odůvodnění 

Po vzoru programů Galileo a Copernicus by měl být používán název místo nejasné zkratky. 

Tímto názvem je jméno italsko-francouzské rodiny astronomů – Cassiniových. Tato změna se 

uplatní na všechny odkazy na „program SST“, které jsou uvedeny v tomto návrhu rozhodnutí.  
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Celkový cíl 

 Program na podporu SST přispívá 

k zajištění dlouhodobé dostupnosti 

evropských a vnitrostátních vesmírných 

infrastruktur a služeb nezbytných pro 

ochranu a bezpečnost evropského 

hospodářství, společnosti a evropských 

občanů tím, že Evropské unii zajistí 

nezávislý systém pozorování vesmíru. 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) „Vesmírným objektem“ se rozumí 

jakýkoli člověkem vytvořený nebo 

přírodní objekt v kosmickém prostoru. 

(1) „Vesmírným objektem“ se rozumí 

jakýkoli člověkem vytvořený objekt 

v kosmickém prostoru. 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) „Vesmírným odpadem“ se rozumí 

kosmické lodě nebo jejich části, které již 

neslouží k žádnému konkrétnímu účelu, 

včetně částí raket nebo umělých družic 

nebo z provozu vyřazených umělých 

družic. 

(3) „Vesmírným odpadem“ se rozumí 

veškeré člověkem vytvořené objekty, 

včetně kosmických lodí nebo jejich částí či 

prvků, jež se nacházejí na oběžné dráze 

Země nebo vstupují zpět do atmosféry a 
které jsou nefunkční nebo již neslouží 

k žádnému konkrétnímu účelu, včetně částí 
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raket nebo umělých družic nebo z provozu 

vyřazených umělých družic. 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) „Údaji SST“ se rozumí fyzikální 

parametry vesmírných objektů získané 

snímači SST. 

(5) „Údaji SST“ se rozumí fyzikální 

parametry vesmírných objektů získané 

snímači SST nebo orbitální parametry 

vesmírných objektů získané z pozorování 

těmito snímači.  

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – bod 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) „Zúčastněným členským státem“ se 

rozumí členský stát, který se po 

rozhodnutí Komise a uzavření dohody 

o spolupráci se Satelitním střediskem 

Evropské unie účastní programu na 

podporu SST. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Článek 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Konkrétní cíle 

 Program na podporu SST přispívá k těmto 

specifickým cílům: 
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 a) posouzení a snížení rizika kolizí při 

provozu evropských kosmických lodí na 

oběžné dráze a účinnější plánování 

opatření zmírňujících rizika a jejich 

provádění provozovateli kosmických lodí; 

 b) snížení rizik spojených s vypouštěním 

evropských kosmických lodí do vesmíru; 

 c) sledování nekontrolovaných vstupů 

kosmických lodí nebo vesmírného odpadu 

zpět do zemské atmosféry a vydávání 

včasných, přesnějších a účinnějších 

varování s cílem snížit možná rizika pro 

bezpečnost a zdraví evropských občanů 

a zmírnit potenciální škody na kritické 

pozemní infrastruktuře. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 

Článek 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Cíle programu na podporu SST Hlavní činnosti programu na podporu SST 

 Účelem programu na podporu SST je 

podpořit opatření, jejichž cílem je zřízení a 

provoz kapacity SST, a to zejména: 

Za účelem dosažení obecných 

a specifických cílů stanovených v článcích 

1a a 2a jsou v rámci programu na podporu 

SST prováděny tyto činnosti: 

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 

sestávající ze sítě stávajících pozemních 

nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 

jednotlivých zemí, jejímž účelem je 

průzkum a sledování vesmírných objektů; 

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 

sestávající z bezpečné sítě pozemních nebo 

vesmírných snímačů SST ve vlastnictví 

jednotlivých zemí, která je budována na 

evropské úrovni, mj. za účasti Evropské 

kosmické agentury (ESA), a jejímž účelem 

je průzkum a sledování vesmírných 

objektů; 

b) zřízení a provoz vyhodnocovací funkce 

za účelem zpracování a analýzy údajů SST 

zachycených snímači, která zahrnuje 

schopnost vypátrat a identifikovat 

vesmírné objekty a umožní vytvořit a vést 

jejich katalog; 

b) zřízení a provoz vyhodnocovací funkce 

za účelem zpracování a analýzy údajů SST 

zachycených snímači s cílem poskytovat 

informace získané v rámci sledování a 

pozorování vesmíru, včetně schopnosti 

vypátrat a identifikovat vesmírné objekty a 

vytvořit a vést jejich katalog; 

c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž 
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účelem je poskytování služeb SST 

provozovatelům vesmírných lodí a 

veřejným orgánům. 

účelem je poskytování služeb SST 

definovaných v čl. 4 odst. 1 subjektům 

uvedeným v čl. 4 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a až c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) posouzení rizika vzájemných kolizí 

kosmických lodí nebo kolizí kosmických 

lodí s vesmírným odpadem a vydávání 

varovných upozornění na riziko kolize při 

startu kosmických lodí a jejich provozu na 

oběžné dráze; 

a) posouzení rizika vzájemných kolizí 

kosmických lodí nebo kolizí kosmických 

lodí s vesmírným odpadem nebo 

vesmírnými objekty a vydávání varovných 

upozornění na riziko kolize při startu 

kosmických lodí a jejich provozu na 

oběžné dráze; 

 b) vypátrání a posouzení rizika explozí, 

rozlomení či kolizí objektů na oběžné 

dráze; 

b) vypátrání a popis roztříštění, rozlomení 

či kolizí objektů na oběžné dráze; 

c) posouzení rizika vstupu vesmírných 

objektů a vesmírného odpadu zpět do 

zemské atmosféry a předpovídání času a 

místa dopadu. 

c) posouzení rizika nekontrolovaného 

vstupu vesmírných objektů a vesmírného 

odpadu zpět do zemské atmosféry a 

předpovídání času a místa dopadu na 

Zemi; 

 ca) bezplatně přístupnou a opakovaně 

využitelnou službu poskytující informace 

o vesmírných tělesech nacházejících se na 

oběžné dráze Země; 

 cb) jakékoli další vhodné informace 

získané v rámci sledování a pozorování 

vesmíru. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Služby SST se poskytují členským 

státům, Radě, Komisi, ESVČ, veřejným a 

soukromým provozovatelům kosmických 

2. Služby SST se poskytují členským 

státům, Radě, Komisi, ESVČ, veřejným 

a soukromým vlastníkům nebo 
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lodí a veřejným orgánům činným v oblasti 

civilní ochrany. Služby SST se poskytují v 

souladu s ustanoveními o využívání a 

výměně údajů a informací SST uvedenými 

v článku 9. 

provozovatelům kosmických lodí 

a veřejným orgánům činným v oblasti 

civilní ochrany. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Účelem program na podporu SST je 

podporovat za zvláštních podmínek 

uvedených v článku 7 opatření zaměřená 

na dosažení cílů, které jsou stanoveny 

v článku 3 a uvedeny v pracovním 

programu podle čl. 6 odst. 2. 

1. Účelem program na podporu SST je 

podporovat za zvláštních podmínek 

uvedených v článku 7 hlavní činnosti, 

které jsou stanoveny v článku 3, a v jejich 

rámci všechny specifické činnosti, které 

jsou uvedeny v pracovním programu podle 

čl. 6 odst. 2. 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) spravuje finanční prostředky poskytnuté 

pro účely programu na podporu SST a 

zajišťuje provádění programu na podporu 

SST; 

a) je odpovědná za program na podporu 

SST, spravuje finanční prostředky, které 

jsou na tento program vyčleněny, 

a zajišťuje jeho provádění, přičemž zajistí 

transparentnost a srozumitelnost, pokud 

jde o různé zdroje financování; 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vymezí politiku řízení a nakládání 

s údaji, která se vztahuje na evropskou 

službu SST, přičemž hraje aktivní úlohu 

při vytváření konsorcia a úzce sleduje 

činnosti programu. 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) zajistí rovněž nezbytný dialog a 

koordinaci umožňující spolupráci 

příslušných subjektů, jako jsou 

např. Evropská obranná agentura (EDA) 

a ESA, s cílem zaručit soulad vojenských 

a civilních vesmírných programů a 

iniciativ, a zejména usilovat v oblasti 

bezpečnosti o součinnost; 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cc) podporuje zapojení členských států do 

programu na podporu STT. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6. – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise zajistí doplňkovost mezi 

programem na podporu SST a 

výzkumnými činnostmi v souvislosti 

s ochranou vesmírné infrastruktury, které 

jsou vykonávány v rámci programu 

Horizont 2020 vytvořeného [odkaz na 

nařízení o programu Horizont 2020 bude 

doplněn po jeho přijetí]. Usnadní rovněž 

doplňkovost programu na podporu SST 

s dalšími evropskými a mezinárodními 

aktivitami v této oblasti. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vkládá do právního textu ustanovení, která jsou v současné době 

zmíněna pouze v bodech odůvodnění. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise přijme prováděcí akty, kterými 

pro účely programu na podporu SST 

stanoví víceletý pracovní program, jenž 

podle potřeby doplní pracovní programy 

programů uvedených v čl. 11 odst. 1. 

V tomto pracovním programu budou 

specifikovány sledované cíle, očekávané 

výsledky, opatření, která mají být 

financována, harmonogram a způsob 

provádění těchto opatření, maximální sazba 

spolufinancování ze strany Unie a zvláštní 

podmínky vztahující se na granty Unie v 

rámci programu na podporu SST. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 14 odst. 2. 

2. Komise přijme v souladu s článkem 14a 

akty v přenesené pravomoci, kterými pro 

účely programu na podporu SST stanoví 

víceletý pracovní program, jenž podle 

potřeby zohlední pracovní programy 

stanovené v rámci programů uvedených 

v čl. 11 odst. 1. V tomto pracovním 

programu budou specifikovány sledované 

cíle, očekávané výsledky, opatření, která 

mají být financována, harmonogram a 

způsob provádění těchto opatření, 

maximální sazba spolufinancování ze 

strany Unie a zvláštní podmínky vztahující 

se na granty Unie v rámci programu na 

podporu SST. 
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Pozměňovací návrh  35 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy, které se chtějí účastnit 

provádění cílů stanovených v článku 3, 

musí Komisi předložit žádost, v níž 

prokážou splnění těchto kritérií: 

1. Členské státy, které se chtějí účastnit 

provádění cílů stanovených v článku 3, 

musí Komisi přímo nebo prostřednictvím 

vnitrostátního či nadnárodního konsorcia 

nebo veřejného subjektu předložit žádost, 

v níž prokážou splnění těchto kritérií: 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vlastní snímače SST a disponují 

přiměřenými technickými a lidskými 

zdroji pro jejich provoz nebo kapacitami 

pro zpracování dat; 

a) schopnost zajistit pro systém SST: 

 – snímače SST a přiměřené technické a 

lidské zdroje pro jejich provoz nebo 

 – kapacity pro analýzu a zpracování dat, 

které jsou zvlášť určeny pro SST; 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy, které splňují kritéria 

stanovená v odstavci 1 a které jsou 

stranami dohody podle článku 10, jsou 

způsobilé pro finanční příspěvek 

z programu na podporu SST. Seznam 

těchto členských států zveřejní Komise na 

4. Členské státy, které splňují kritéria 

stanovená v odstavci 1 a které jsou 

stranami dohody podle článku 10, jsou 

způsobilé pro finanční příspěvek 

z programu na podporu SST. Seznam 

těchto zúčastněných členských států a 
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své internetové stránce a bude jej 

aktualizovat. 
jejich jednotlivé finanční příspěvky 
zveřejní Komise na své internetové stránce 

a bude jej aktualizovat. 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh rozhodnutí 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 

se podílí na provádění cíle stanoveného v 

čl. 3 písm. c) a je způsobilé pro finanční 

příspěvek z programu na podporu SST s 

výhradou uzavření dohody podle článku 

10. 

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) 

se podílí na provádění hlavních činností 

stanovených v článku 3 a je způsobilé pro 

finanční příspěvek z programu na podporu 

SST s výhradou uzavření dohody podle 

článku 10. EUSC je pověřeno komunikací 

s koncovými uživateli. Vytvoří a zavede 

nástroje pro vyhledávání údajů SST a 

rozdělování služeb mezi subjekty uvedené 

v čl. 4 odst. 2. 

Odůvodnění 

Vesmírné programy EU by se měly řídit kodexem chování, jehož přijetí představuje krok 

správným směrem. Kodex vymezuje zásady využívání vesmíru pro mírové účely, odpovědnost 

účastnických států za to, že přijmou veškerá potřebná opatření a budou v dobré víře 

spolupracovat, aby předcházely narušování činností v kosmickém prostoru, jakož 

i odpovědnost za provádění vědeckých, civilních, komerčních a vojenských činností 

podporujících průzkum a využívání vesmíru pro mírové účely a za přijetí veškerých 

potřebných opatření, která umožní předcházet tomu, aby se kosmický prostor stal místem 

konfliktů. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Využívání a výměna údajů a informací 

SST pro účely provádění cílů uvedených 

v článku 3 se řídí těmito pravidly: 

Využívání a výměna údajů a informací 

SST pro účely provádění hlavních činností 

uvedených v článku 3 se řídí těmito 

pravidly: 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) musí se zabránit neoprávněnému 

zpřístupnění údajů a informací, zároveň 

však musí být umožněn efektivní provoz a 

využití získaných informací v co největším 

rozsahu; 

d) musí být zajištěn účinný provoz 

a maximální využívání získaných 

informací SST a zároveň je nutno zabránit 

neoprávněnému zpřístupnění údajů 

a informací SST; 

Odůvodnění 

Účelem této formulace je připomenout priority spočívající v poskytování informací, jehož 

cílem je snížit rizika kolizí, a v zabránění nežádoucímu zpřístupňování údajů a informací, což 

je jedním z nezbytných prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout. 

 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) údaje a informace SST získané 

v rámci programu na podporu SST jsou 

zpřístupňovány rovněž třetím zemím, 

mezinárodním organizacím a jiným třetím 

stranám podle zásady „vědět jen to 

nejnutnější“, a sice v souladu s pokyny a 

bezpečnostními pravidly stanovenými 

původcem informací SST a vlastníkem 

dotyčného vesmírného objektu a 

v souladu s doporučeními obsaženými 

v dokumentu „Politika pro nakládání 

s údaji v rámci získávání poznatků 

o situaci ve vesmíru – doporučení ohledně 

bezpečnostních aspektů“, který schválil 

Bezpečnostní výbor Rady19a. 

 ______________ 

 19a CS 14698/12, 9.10.2012. 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) informace získané v rámci programu na 

podporu SST musí být zpřístupňovány 

podle zásady „vědět jen to nejnutnější“, v 

souladu s pokyny a bezpečnostními 

pravidly stanovenými původcem informací 

a vlastníkem dotyčného vesmírného 

objektu. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9  –  odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise přijme nezbytná prováděcí 

rozhodnutí o využívání a výměně údajů a 

informací SST, i pokud jde o uzavření 

mezinárodních dohod o spolupráci 

týkajících se výměny a využívání údajů a 

informací SST. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 14 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy, které splňují kritéria 

stanovená v čl. 7 odst. 1, a EUSC uzavřou 

dohodu, která stanoví pravidla a 

mechanismy pro jejich spolupráci při 

provádění cílů uvedených v článku 3. Tato 

Zúčastněné členské státy a EUSC uzavřou 

dohodu, která stanoví pravidla a 

mechanismy pro jejich spolupráci při 

provádění hlavních činností uvedených 

v článku 3. Tato dohoda musí obsahovat 
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dohoda musí obsahovat zejména 

ustanovení týkající se: 

zejména ustanovení týkající se: 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy, které uzavřou dohodu 

uvedenou v odstavci 1, mohou uzavřít 

dohodu s Evropskou kosmickou 

agenturou (ESA) ohledně poskytování 

jejích zařízení či odborných poznatků 

nebo využívání jejích údajů za účelem 

ochrany kosmických lodí nebo 

monitorování kosmického odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – pododstavec 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Uzavření těchto dohod a veškeré jejich 

změny se oznámí Evropskému 

parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční prostředky Unie na 

financování programu na podporu SST se 

přesunou z ostatních programů 

stanovených ve víceletém finančním 

rámci na období 2014–2020, v plném 

souladu s jejich právním základem. 

1. Objem finančních prostředků Unie 

přidělených na financování programu na 

podporu SST v období let 2014–2020 činí 

70 milionů EUR a tyto prostředky se 

přesunou z programů vytvořených 

následujícími akty, v plném souladu 

s jejich právním základem: 
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Mezi příslušné programy, z nichž mohou 

být finanční prostředky čerpány, patří 

programy zřízené podle těchto předpisů: 

 

 -a) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. […] o zřízení programu 

Copernicus a o zrušení nařízení (EU) 

č. 911/2010, čl. 5 písm. c) do výše 26,5 

milionu EUR; 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 

družicové navigace a jejich provozu, 

článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4; 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 

družicové navigace a jejich provozu, 

článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4; 

b) rozhodnutí Rady č. […] o zřízení 

zvláštního programu k provedení 

Horizontu 2020, čl. 2 odst. 2 písm. b) a c), 

příloha část II bod 1.6.2 písm. d) a příloha 

část III bod 6.3.4; 

b) rozhodnutí Rady č. […] o zřízení 

zvláštního programu k provedení 

Horizontu 2020, čl. 2 odst. 2 písm. b) a c), 

příloha část II bod 1.6.2 písm. d) a příloha 

část III bod 6.3.4; 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. […], kterým se jako součást Fondu 

pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro 

finanční podporu policejní spolupráce, 

předcházení trestné činnosti, boje proti 

trestné činnosti a řešení krizí, čl. 3 odst. 2 

písm. b) a odst. 3 písm. e). 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. […], kterým se jako součást Fondu 

pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro 

finanční podporu policejní spolupráce, 

předcházení trestné činnosti, boje proti 

trestné činnosti a řešení krizí, čl. 3 odst. 2 

písm. b) a odst. 3 písm. e). 

 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Finanční prostředky kryjí cíle 

stanovené v článku 3 takto: 

 a) monitorovací funkce [X %]; 

 b) vyhodnocovací funkce [X %]; 

 c) servisní funkce [X %]. 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 14a, kterými toto rozdělení 

změní, pokud považuje za nezbytné 

odchýlit se o více než o 5 procentních 

bodů od finančních prostředků 

přidělených pro specifický cíl. 

 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 14a, aby tak mohla 

konkretizovat podmínky a priority 

financování, jež mají být zohledněny 

v rámci pracovních programů podle 

článku 6. Komise přijme akt v přenesené 

pravomoci v průběhu prvního roku od 

vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. 

 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sledování a hodnocení Sledování, podávání zpráv a hodnocení 
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Pozměňovací návrh  52 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Na počátku každého roku předloží 

Komise zprávu Evropskému parlamentu a 

Radě. Zpráva zahrnuje informace 

o zapojení do programu na podporu SST 

a opatřeních podporovaných z programu, 

o vývoji sítě SST a poskytování služeb, 

o výměně a využívání údajů a informací 

SST, jakož i o uzavření mezinárodních 

dohod o spolupráci za uplynulý rok a 

o pracovním programu na stávající rok. 

 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do 1. července 2018 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 

zprávu o provádění programu na podporu 

SST. Tato zpráva musí obsahovat 

doporučení ohledně obnovení, změny nebo 

pozastavení opatření podporovaných v 

rámci programu na podporu SST, přičemž 

se zohledňují tyto skutečnosti: 

2. Každý rok předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě hodnotící zprávu 

o provádění programu na podporu SST. 

Tato zpráva musí obsahovat doporučení 

ohledně obnovení, změny nebo pozastavení 

opatření podporovaných v rámci programu 

na podporu SST, přičemž se zohledňují 

tyto skutečnosti: 

 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účinnost využívání zdrojů. b) účinnost využívání zdrojů, zejména 

s ohledem na zajištění finančních 

prostředků pro EUSC. 



 

RR\1015669CS.doc 31/58 PE521.718v03-00 

 CS 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh rozhodnutí 

Článek 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle čl. 6 odst. 2 a článku 11 

je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

1. ledna 2014. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedených v čl. 6 

odst. 2 a v článku 11 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akty v přenesené pravomoci přijaté 

podle čl. 6 odst. 2 a článku 11 vstoupí 

v platnost, pouze pokud Evropský 

parlament a Rada nevysloví námitky ve 

lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

 

Cílem navrhovaného programu je přispět k dosažení nezávislé schopnosti Evropy pozorovat 

a sledovat vesmír (Space Surveillance and Tracking – dále jen „SST“), a to v zájmu prevence 

a monitorování rostoucího rizika kolize vesmírných infrastruktur a jiných kosmických lodí či 

vesmírného odpadu. Společná potřeba SST existuje mezinárodní úrovni i na úrovni 

jednotlivých států, a to jak na straně veřejných orgánů, tak i na straně průmyslu jako celku, 

jehož fungování závisí na vesmírných infrastrukturách. Program má rovněž velký význam pro 

zajištění dlouhodobé dostupnosti evropských kosmických kapacit, jako jsou družice programu 

Galileo a Copernicus. Na úrovni EU se jedná o první pokus tohoto druhu a Komise navrhuje, 

aby prvním krokem bylo spojení dostupných kapacit a dovedností jednotlivých členských 

států a jejich využití k poskytování služeb uživatelům. 

Zpravodajka navrhuje jako jednu z možností využívat na základě dohod mezi Evropskou 

kosmickou agenturou (ESA) a přispívajícími členskými státy technických znalostí této 

agentury. Na evropské úrovni je ESA jedinou institucí, která má odborné znalosti v oblasti 

SST a obecněji též v oblasti získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA). ESA tento 

program sice nemůže spravovat ani řídit, měla by však mít možnost k němu přispívat.  

Do nabídky poskytovaných služeb by mělo patřit vytvoření veřejně dostupného katalogu 

orbitálních součástí vesmírných objektů, který by přispíval ke zvyšování obecného povědomí 

a umožňoval by na základě těchto informací vytvářet nejrůznější komerční aplikace, 

a případně i jakékoli další služby, které Evropská komise navrhne v některé z pozdějších fází 

programu, tak aby do budoucna zůstaly otevřené možnosti dalšího zlepšování. 

Zpravodajka navrhuje dále zpřesnit vymezení legislativního rámce programu a doplňuje za 

tímto účelem na začátek hlavního textu ustanovení připomínající obecný cíl programu a jeho 

specifické cíle (nové články 1a a 2a). Navrhuje rovněž, aby vytvoření sítě snímačů, 

zpracování údajů a služeb SST, uvedené v článku 3, nebylo definováno jako cíle, nýbrž jako 

hlavní činnosti, na jejichž základě pak Komise stanoví konkrétní opatření v rámci svého 

víceletého pracovního programu (článek 5). 

Zpravodajka se domnívá, že je žádoucí, aby se víceletým pracovním programem ještě 

předtím, než vstoupí v platnost prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, zabýval v rámci 

postupu uvedeného v článku 6 Evropský parlament. 

Součástí hlavního textu je i rozpočet ve výši 70 milionů EUR (článek 11), který má být získán 

přesunem prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost a z programu Galileo, Copernicus 

a Horizont 2020. 
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3. 12. 2013 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu 

pozorování a sledování vesmíru 

(COM(2013/0107/) – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

Navrhovatel: Michael Gahler 

 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Ve svém sdělení nazvaném „Na cestě 

ke kosmické strategii Evropské unie 

sloužící občanům“ Komise vyvinula svou 

koncepci a zdůraznila, že vesmírná 

infrastruktura může sloužit zájmům EU 

v oblasti bezpečnosti a obrany. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 

prospěch všichni veřejní a soukromí 

provozovatelé vesmírných infrastruktur, 

včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 

za své evropské vesmírné programy – 

evropská služba pro pokrytí geostacionární 

navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 

prováděny nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 

9. července 2008 o dalším provádění 

evropských programů družicové navigace 

(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 

zřízený nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 

2010 o Evropském programu monitorování 

Země (GMES) a jeho počátečních 

provozních činnostech (2011–2013)13. 

Služba varovných hlášení opětovného 

vstupu vesmírných objektů do atmosféry 

bude přínosná i pro vnitrostátní veřejné 

orgány činné v oblasti civilní ochrany. 

(6) Z poskytování služeb SST budou mít 

prospěch všichni veřejní a soukromí 

provozovatelé vesmírných infrastruktur, 

včetně Unie vzhledem k její odpovědnosti 

za své evropské vesmírné programy – 

evropská služba pro pokrytí geostacionární 

navigací (EGNOS) a Galileo, které jsou 

prováděny nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 

9. července 2008 o dalším provádění 

evropských programů družicové navigace 

(EGNOS a Galileo)12 a Copernicus/GMES 

zřízený nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 

2010 o Evropském programu monitorování 

Země (GMES) a jeho počátečních 

provozních činnostech (2011–2013)13. 

Služba varovných hlášení opětovného 

vstupu vesmírných objektů do atmosféry 

bude přínosná i pro vnitrostátní veřejné 

orgány činné v oblasti civilní ochrany. 

Postupným vytvářením vlastních systémů, 

jako jsou např. Galileo a Copernicus, 

poskytuje Evropská unie služby, které jsou 

důležité pro civilní a vojenské kapacity. 

__________________ __________________ 

12 Úř. věst. L 196, 27.4.2008, s.1 12 Úř. věst. L 196, 27.4.2008, s.1 

13 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Program na podporu SST by měl 

přispět k zajištění mírového využití a 
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průzkumu vesmíru. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Program na podporu SST by rovněž 

měl být doplňkem stávajících zmírňujících 

opatření, jako jsou pokyny Organizace 

spojených národů (OSN) pro snižování 

množství vesmírného odpadu, nebo jiných 

iniciativ, jako je např. návrh Unie týkající 

se mezinárodního kodexu chování pro 

činnosti v kosmickém prostoru. 

(8) Program na podporu SST by rovněž 

měl být doplňkem stávajících zmírňujících 

opatření, jako jsou pokyny Organizace 

spojených národů (OSN) pro snižování 

množství vesmírného odpadu, nebo jiných 

iniciativ a měl by být v souladu s návrhem 

Unie týkajícím se mezinárodního kodexu 

chování pro činnosti v kosmickém 

prostoru. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Komise v úzké spolupráci 

s Evropskou kosmickou agenturou a 

ostatními zúčastněnými stranami i nadále 

vede dialogy o vesmíru se strategickými 

partnery. Pokud jde o evropské služby 

SST, měla by být zachována a posílena 

úzká spolupráce s USA. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Kromě toho, že je zapotřebí vytvořit 

dlouhodobou a komplexní kapacitu pro 
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SSA, měla by Evropská unie 

upřednostňovat a podporovat iniciativy 

týkající se opatření zaměřených na aktivní 

odstraňování a pasivaci vesmírného 

odpadu a využívat přínosu těchto iniciativ, 

jako je iniciativa vyvinutá v rámci ESA, 

neboť se jedná o nejúčinnější způsob, jak 

zmírnit riziko kolizí a vstupů vesmírných 

objektů zpět do atmosféry. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Požadavky uživatelů na SSA 

z civilního a vojenského hlediska byly 

vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 

Komise nazvaném „Obecné požadavky 

uživatelů na získávání poznatků o situaci 

ve vesmíru z civilního a vojenského 

hlediska“14, který členské státy schválily 

v rámci Politického a bezpečnostního 

výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 

Poskytování služeb SST by mělo sloužit 

pouze civilním účelům. Čistě vojenské 

požadavky by neměly být předmětem 

tohoto rozhodnutí. 

(9) Požadavky uživatelů na SSA 

z civilního a vojenského hlediska byly 

vymezeny v pracovním dokumentu útvarů 

Komise nazvaném „Obecné požadavky 

uživatelů na získávání poznatků o situaci 

ve vesmíru z civilního a vojenského 

hlediska“14, který členské státy schválily 

v rámci Politického a bezpečnostního 

výboru Rady dne 18. listopadu 201115. 

Poskytování služeb SST by mělo sloužit 

civilním i vojenským účelům. Měla by být 

vypracována důkladná analýza zaměřená 

na to, v jaké míře bude poskytování služeb 

SST ku prospěchu vojenské kapacity 

členských států EU a jak služby SST 

přispějí k zajištění provádění Smlouvy 

o využívání kosmického prostoru. 

__________________ __________________ 

14SEC(2011) 1247, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247, 12.10.2011. 

15Dokument Rady 15715/11 ze dne 

24.10.2011. 

15 Dokument Rady 15715/11 ze dne 

24.10.2011. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Za provoz a poskytování služeb SST 

by mohlo být odpovědné Satelitní středisko 

Evropské unie (dále jen „EUSC“) – 

agentura Unie zřízená společnou akcí Rady 

ze dne 20. července 2001 o zřízení 

Satelitního střediska Evropské unie 

(2001/555/SZBP)16, která civilním a 

vojenským uživatelům poskytuje 

informační služby a produkty v oblasti 

geoprostorových snímků s různými 

úrovněmi důvěrnosti informací. Odborné 

kompetence této agentury, pokud jde o 

nakládání s důvěrnými informacemi 

v bezpečném prostředí, a její těsné 

institucionální vazby na členské státy jsou 

výhodou, která poskytování služeb SST 

usnadní. Aby se EUSC mohlo programu na 

podporu SST účastnit, je nutné provést 

změnu výše zmíněné společné akce Rady, 

jejíž současné znění nestanoví, že by se 

EUSC mělo v oblasti SST aktivně zapojit. 

(11) Za provoz a poskytování služeb SST 

by mohlo být odpovědné Satelitní středisko 

Evropské unie (dále jen „EUSC“) – 

agentura Unie zřízená společnou akcí Rady 

ze dne 20. července 2001 o zřízení 

Satelitního střediska Evropské unie 

(2001/555/SZBP)16, která civilním a 

vojenským uživatelům poskytuje 

informační služby a produkty v oblasti 

geoprostorových snímků s různými 

úrovněmi důvěrnosti informací. Odborné 

kompetence této agentury, pokud jde o 

nakládání s utajovanými informacemi 

v bezpečném prostředí, a její těsné 

institucionální vazby na členské státy jsou 

výhodou, která poskytování služeb SST 

usnadní. Aby se EUSC mohlo programu na 

podporu SST účastnit, je nutné provést 

změnu výše zmíněné společné akce Rady, 

jejíž současné znění nestanoví, že by se 

EUSC mělo v oblasti SST aktivně zapojit. 

__________________ __________________ 

16 Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s.5. 16 Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s.5. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Opatření přijatá na základě tohoto 

nařízení by měla zohledňovat ustanovení 

hlavy V Smlouvy o Evropské unii. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – bod 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a) „Zúčastněným členským státem“ se 

rozumí členský stát EU, který se na 

základě rozhodnutí Komise a po uzavření 

dohody o spolupráci se Satelitním 

střediskem Evropské unie účastní 

programu na podporu SST. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – bod 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b) „Vnitrostátním snímačem“ se rozumí 

snímač pod výlučnou kontrolou jednoho 

či více členských států. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem programu na podporu SST je 

podpořit opatření, jejichž cílem je zřízení a 

provoz kapacity SST, a to zejména: 

Účelem programu na podporu SST je 

podpořit opatření, jejichž cílem je zřízení a 

udržování kapacity SST, a to zejména: 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zřízení a provoz monitorovací funkce 

sestávající ze sítě stávajících pozemních 

a) zřízení, provoz a posílení monitorovací 

funkce sestávající ze sítě stávajících 
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nebo vesmírných snímačů ve vlastnictví 

jednotlivých zemí, jejímž účelem je 

průzkum a sledování vesmírných objektů; 

pozemních nebo vesmírných snímačů ve 

vlastnictví jednotlivých zemí, jejímž 

účelem je průzkum a sledování vesmírných 

objektů; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zřízení a provoz vyhodnocovací funkce 

za účelem zpracování a analýzy údajů SST 

zachycených snímači, která zahrnuje 

schopnost vypátrat a identifikovat 

vesmírné objekty a umožní vytvořit a vést 

jejich katalog; 

b) zřízení, provoz a posílení 

vyhodnocovací funkce za účelem 

zpracování a analýzy údajů SST 

zachycených snímači, která zahrnuje 

schopnost vypátrat a identifikovat 

vesmírné objekty a umožní vytvořit a vést 

jejich katalog; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zřízení a provoz servisní funkce, jejímž 

účelem je poskytování služeb SST 

provozovatelům vesmírných lodí a 

veřejným orgánům. 

c) zřízení, provoz a posílení servisní 

funkce, jejímž účelem je poskytování 

služeb SST provozovatelům vesmírných 

lodí a veřejným orgánům. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) posílení sítě podle písmene a) 

začleněním nových vnitrostátních 

snímačů nebo zlepšením stávajících 

vnitrostátních snímačů. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Služby SST se poskytují členským 

státům, Radě, Komisi, ESVČ, veřejným a 

soukromým provozovatelům kosmických 

lodí a veřejným orgánům činným v oblasti 

civilní ochrany. Služby SST se poskytují v 

souladu s ustanoveními o využívání a 

výměně údajů a informací SST uvedenými 

v článku 9. 

2. Služby SST se poskytují členským 

státům, Radě, Komisi, ESVČ, ESA, 

veřejným a soukromým provozovatelům 

kosmických lodí a veřejným orgánům 

činným v oblasti civilní ochrany 

a bezpečnosti. Tyto služby lze rovněž 

poskytovat státům, které nejsou členy 

Unie, za předpokladu, že Parlament vydá 

souhlas s uzavřením dohody o jejich 

poskytování. Služby SST jsou rovněž k 

dispozici vojenským provozovatelům 

družic. Služby SST se poskytují v souladu 

s ustanoveními o využívání a výměně 

údajů a informací SST uvedenými v článku 

9. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zúčastněné členské státy, EUSC a 

Komise nejsou odpovědné za škody 

způsobené neposkytnutím služeb SST, 

jejich přerušením, zpožděným poskytnutím 

nebo poskytnutím nepřesných informací 

v rámci služeb SST. 

3. Zúčastněné členské státy, EUSC, 

Komise a organizace jimi smluvně 

pověřené poskytováním služeb SST, 
nejsou odpovědné za škody způsobené 

neposkytnutím služeb SST, jejich 

přerušením, zpožděným poskytnutím nebo 

poskytnutím nepřesných informací v rámci 

služeb SST. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) zajistí rovněž nezbytný dialog a 

koordinaci umožňující spolupráci 

příslušných subjektů, jako jsou např. 

Evropská obranná agentura (EDA) a 

ESA, s cílem zaručit soudržnost mezi 

vojenskými a civilními vesmírnými 

programy a iniciativami, a zejména 

usilovat v oblasti bezpečnosti 

o součinnost; 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) podporuje zapojení členských států do 

programu na podporu STT. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vlastní snímače SST a disponují 

přiměřenými technickými a lidskými zdroji 

pro jejich provoz nebo kapacitami pro 

zpracování dat; 

a) vlastní snímače SST nebo kapacity pro 

zpracování údajů SST a disponují 

přiměřenými technickými a lidskými zdroji 

pro jejich provoz; 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy, které splňují kritéria 

stanovená v odstavci 1 a které jsou 

stranami dohody podle článku 10, jsou 

způsobilé pro finanční příspěvek 

z programu na podporu SST. Seznam 

těchto členských států zveřejní Komise na 

své internetové stránce a bude jej 

aktualizovat. 

4. Členské státy, které splňují kritéria 

stanovená v odstavci 1 a které jsou 

stranami dohody podle článku 10, jsou 

způsobilé pro finanční příspěvek 

z programu na podporu SST. Seznam 

zúčastněných členských států zveřejní 

Komise na své internetové stránce a bude 

jej aktualizovat. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Využívání a výměna údajů a informací 

SST pro účely provádění cílů uvedených v 

článku 3 se řídí těmito pravidly: 

1. Využívání a výměna údajů a informací 

SST pro účely provádění cílů uvedených v 

článku 3 se řídí těmito pravidly: 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) musí se zabránit neoprávněnému 

zpřístupnění údajů a informací, zároveň 

však musí být umožněn efektivní provoz a 

využití získaných informací v co největším 

rozsahu; 

a) musí se zabránit neoprávněnému 

zpřístupnění údajů a informací SST, 

zároveň však musí být umožněn efektivní 

provoz a využití získaných informací SST 

v co největším rozsahu; 
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Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 

Článek 9 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) musí být zajištěna bezpečnost údajů 

SST; 

b) musí být zajištěna bezpečnost údajů 

SST; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) údaje a informace SST získané 

v rámci programu na podporu SST jsou 

zpřístupňovány rovněž třetím zemím, 

mezinárodním organizacím a jiným třetím 

stranám podle zásady „vědět jen to 

nejnutnější“, a sice v souladu s pokyny a 

bezpečnostními pravidly stanovenými 

původcem informací SST a vlastníkem 

dotyčného vesmírného objektu a 

v souladu s doporučeními obsaženými 

v dokumentu „Politika pro nakládání 

s údaji v rámci získávání poznatků 

o situaci ve vesmíru – doporučení ohledně 

bezpečnostních aspektů“, který schválil 

Bezpečnostní výbor Rady19a. 

 ______________ 

 19a CS 14698/12, 9.10.2012  

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh rozhodnutí 

Článek 9 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) informace získané v rámci programu na 

podporu SST musí být zpřístupňovány 

podle zásady „vědět jen to nejnutnější“, v 

vypouští se 
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souladu s pokyny a bezpečnostními 

pravidly stanovenými původcem informací 

a vlastníkem dotyčného vesmírného 

objektu. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise přijme nezbytná prováděcí 

rozhodnutí o využívání a výměně údajů a 

informací SST, i pokud jde o uzavření 

mezinárodních dohod o spolupráci 

týkajících se výměny a využívání údajů a 

informací SST. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 14 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy, které splňují kritéria 

stanovená v čl. 7 odst. 1, a EUSC uzavřou 

dohodu, která stanoví pravidla a 

mechanismy pro jejich spolupráci při 

provádění cílů uvedených v článku 3. Tato 

dohoda musí obsahovat zejména 

ustanovení týkající se: 

Zúčastněné členské státy a EUSC uzavřou 

dohodu, která stanoví pravidla a 

mechanismy pro jejich spolupráci při 

provádění cílů uvedených v článku 3. Tato 

dohoda musí obsahovat zejména 

ustanovení týkající se: 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sledování a hodnocení Sledování, podávání zpráv a hodnocení 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Na počátku každého roku předloží 

Komise zprávu Evropskému parlamentu a 

Radě. Zpráva zahrnuje informace 

o zapojení do programu na podporu SST 

a opatřeních podporovaných z programu, 

o vývoji sítě SST a poskytování služeb, 

o výměně a využívání údajů a informací 

SST, jakož i o uzavření mezinárodních 

dohod o spolupráci za uplynulý rok a 

o pracovním programu na stávající rok. 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do 1. července 2018 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 

zprávu o provádění programu na podporu 

SST. Tato zpráva musí obsahovat 

doporučení ohledně obnovení, změny nebo 

pozastavení opatření podporovaných v 

rámci programu na podporu SST, přičemž 

se zohledňují tyto skutečnosti: 

2. Každý rok předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě hodnotící zprávu 

o provádění programu na podporu SST. 

Tato zpráva musí obsahovat doporučení 

ohledně obnovení, změny nebo pozastavení 

opatření podporovaných v rámci programu 

na podporu SST, přičemž se zohledňují 

tyto skutečnosti: 
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15. 11. 2013 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu 

pozorování a sledování vesmíru 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

Navrhovatelka: Maria Da Graça Carvalho 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Cílem navrhovaného programu je přispět k dosažení nezávislé schopnosti Evropy pozorovat a 

sledovat vesmír (Space Surveillance and Tracking – dále jen „SST“), a to v zájmu prevence a 

monitorování rostoucího rizika kolize vesmírných infrastruktur a jiných kosmických lodí či 

vesmírného odpadu. Členské státy by přispěly svými vlastními monitorovacími kapacitami, 

zatímco Unie by poskytla rámec a finanční příspěvky, čímž by byly zajištěny tři hlavní 

funkce: vytvoření sítě snímačů, zpracování údajů a služby pro uživatele. Zejména vzhledem 

k bezpečnostnímu rozměru systému SST by tento program vedla EU, a nikoli Evropská 

kosmická agentura. 

Navrhovatelka navrhuje podpořit tento strategický projekt, který je zásadní pro nezávislost a 

bezpečnost velkých evropských prostředků, v neposlední řadě v rámci obou velkých projektů 

EU – EGNOS/Galileo a Copernicus. 

Za hlavní téma však navrhovatelka označila financování programu na podporu SST. Návrh 

nařízení stanoví, že financování musí být zajištěno z jiných relevantních programů, a to plně 

v souladu s jejich právním základem. Ačkoli však byly za zdroje financování označeny 

programy Galileo, Horizont 2020, Fond pro vnitřní bezpečnost a Copernicus, návrh právního 

aktu jako takový dosud program Copernicus nezahrnuje a nevyjasňuje ani rozsah jednotlivých 

příspěvků. Návrh právního aktu dokonce ani nezmiňuje částku uvedenou v důvodové zprávě 

Komise, tj. 70 milionů EUR během sedmi let. Tento návrh konečně přesně neuvádí ani 

rozdělení finančních prostředků EU pro očekávané hlavní úkoly. 

Navrhovatelka se pokouší tyto nedostatky odstranit stanovením maximální částky a ujištěním, 
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že jak program EGNOS/Galileo, tak program Copernicus, které budou patřit k hlavním 

uživatelům kapacity SST, budou také hlavními přispěvateli, zatímco další programy by měly 

být pouze přispěvateli podpůrnými. Zejména použití finančních prostředků programu 

Horizont 2020 by mělo být přísně omezeno na jeho vlastní působnost, tedy výzkum vesmíru a 

výzkum v oblasti bezpečnosti. Navrhovatelka rovněž navrhuje stanovit rozdělení finančních 

prostředků pro tři hlavní funkce, jež bude program SST zajišťovat. Komise by kromě toho 

měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci s cílem vyjasnit podmínky 

financování a priority a k zásadnějšímu odchýlení od stanoveného rozdělení prostředků, bude-

li to nezbytné. 

 

 

 

 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 

výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Přesné informace o charakteru, 

specifikacích a poloze některých 

vesmírných objektů mohou mít dopad na 

bezpečnost Evropské unie nebo jejích 

členských států. Při zřizování a provozu 

sítě snímačů SST – kapacity pro 

zpracování a analýzu údajů SST a 

poskytování služeb SST – by proto měly 

být přiměřeným způsobem zohledněny 

bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 

nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 

(12) Přesné informace o charakteru, 

specifikacích a poloze některých 

vesmírných objektů mohou mít dopad na 

bezpečnost Evropské unie nebo jejích 

členských států. Při zřizování a provozu 

sítě snímačů SST – kapacity pro 

zpracování a analýzu údajů SST a 

poskytování služeb SST – by proto měly 

být přiměřeným způsobem zohledněny 

bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 

nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
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obecná ustanovení o používání a bezpečné 

výměně údajů SST a informací mezi 

členskými státy, EUSC a příjemci služeb 

SST. Kromě toho by Evropská komise a 

Evropská služba pro vnější činnost měly 

definovat koordinační mechanismy nutné 

k řešení záležitostí týkajících se 

bezpečnosti programu na podporu SST. 

obecná ustanovení o používání a bezpečné 

výměně údajů SST a informací mezi 

členskými státy, EUSC a příjemci služeb 

SST. Proto je třeba využívat stávající 

infrastrukturu a odborné zkušenosti, aby 

nedocházelo ke zdvojování úsilí a byly 

vytvářeny úspory a součinnost. Kromě 

toho by Evropská komise a Evropská 

služba pro vnější činnost měly definovat 

koordinační mechanismy nutné k řešení 

záležitostí týkajících se bezpečnosti 

programu na podporu SST. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Program na podporu SST by měl být 

financován Unií v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 

souhrnném rozpočtu Unie18. Finanční 

prostředky Unie na financování programu 

na podporu SST by měly být čerpány 

z příslušných programů stanovených ve 

víceletém finančním rámci na období 

2014–2020. 

(15) Program na podporu SST by měl být 

financován Unií v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 

souhrnném rozpočtu Unie18. Na 

financování programu na podporu SST by 

měly být vyčleněny finanční prostředky 

Unie ve výši 70 milionů EUR v běžných 

cenách. Tyto prostředky by měly být 

čerpány z programů, jež byly ve víceletém 

finančním rámci na období 2014–2020 

určeny pro vesmírnou politiku, tj. 

programy EGNOS/Galileo a Copernicus, 

a to nejlépe prostřednictvím zvláštních 

rozpočtových linií v rámci těchto 

programů, přičemž je nutno zajistit, aby 

nebyly ohroženy vlastní cíle těchto 

programů. V některých případech by mělo 

být rovněž možné čerpat příspěvky 

z Fondu pro vnitřní bezpečnost a 

programu Horizont 2020, avšak tyto 

příspěvky by měly být přísně omezeny na 

opatření stanovená v jejich základních 

aktech, tedy v souvislosti s ochranou 

kritické infrastruktury a s výzkumem 



 

RR\1015669CS.doc 51/58 PE521.718v03-00 

 CS 

vesmíru a výzkumem v oblasti 

bezpečnosti. Jakékoli zvyšování příspěvků 

Unie by mělo být zajišťováno z programů 

Galileo a Copernicus.  

______________ ________________ 

18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1. 18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Pro větší přehlednost a odpovědnost 

by maximální částky měly být rozděleny 

do různých kategorií podle specifických 

cílů stanovených v tomto nařízení. Komise 

by měla mít možnost přesouvat finanční 

prostředky z jednoho cíle do jiného, a 

pokud tato odchylka přesáhne pět 

procentních bodů, měla by tak učinit 

prostřednictvím aktu v přenesené 

pravomoci. Komise by měla rovněž 

přijmout akty v přenesené pravomoci, 

v nichž konkretizuje podmínky 

financování a priority, jež mají být 

zohledněny v pracovním programu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise: 1. Komise: 

a) spravuje finanční prostředky poskytnuté 

pro účely programu na podporu SST a 

zajišťuje provádění programu na podporu 

SST; 

a) spravuje finanční prostředky poskytnuté 

pro účely programu na podporu SST a 

zajišťuje provádění programu na podporu 

SST, přičemž zajistí transparentnost a 

jasnost, pokud jde o různé zdroje 

financování; 

b) přijímá opatření nezbytná k identifikaci, b) přijímá opatření nezbytná k identifikaci, 
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řízení, zmírňování a sledování rizik 

spojených s programem; 

řízení, zmírňování a sledování rizik 

spojených s programem; 

c) zřídí ve spolupráci s Evropskou službou 

pro vnější činnost nezbytné koordinační 

mechanismy k zajištění bezpečnosti 

programu. 

c) zřídí ve spolupráci s Evropskou službou 

pro vnější činnost nezbytné koordinační 

mechanismy k zajištění bezpečnosti 

programu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise zajistí doplňkovost mezi 

programem na podporu SST a 

výzkumnými činnostmi v souvislosti 

s ochranou vesmírné infrastruktury, které 

jsou vykonávány v rámci programu 

Horizont 2020 vytvořeného [odkaz na 

nařízení o programu Horizont 2020 bude 

doplněn po jeho přijetí]. Usnadní rovněž 

jeho doplňkovost s dalšími evropskými a 

mezinárodními aktivitami v této oblasti. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vkládá do právního textu ustanovení, která jsou v současné době 

zmíněna pouze v bodech odůvodnění. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Satelitní středisko Evropské unie 

(EUSC) se podílí na provádění cíle 

stanoveného v čl. 3 písm. c) a je způsobilé 

pro finanční příspěvek z programu na 

podporu SST s výhradou uzavření dohody 

podle článku 10. 

1. Satelitní středisko Evropské unie 

(EUSC) se – s výhradou změny jeho 

základního aktu – podílí na provádění cíle 

stanoveného v čl. 3 písm. c) a je způsobilé 

pro finanční příspěvek z programu na 

podporu SST s výhradou uzavření dohody 
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podle článku 10. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční prostředky Unie na 

financování programu na podporu SST se 

přesunou z ostatních programů 

stanovených ve víceletém finančním 

rámci na období 2014–2020, v plném 

souladu s jejich právním základem. Mezi 

příslušné programy, z nichž mohou být 

finanční prostředky čerpány, patří 

programy zřízené podle těchto předpisů: 

1. Příspěvek Unie pro program na podporu 

SST činí 70 milionů EUR pro období 

2014–2020 v běžných cenách a bude 

čerpán zejména z programů vytvořených 

následujícími akty, a to ve stejných 

podílech: 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 

družicové navigace a jejich provozu, 

článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4; 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 

družicové navigace a jejich provozu, 

článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4;  

 aa) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. […] o zřízení programu 

Copernicus, čl. 5 písm. c). 

b) rozhodnutí Rady č. […] o zřízení 

zvláštního programu k provedení 

Horizontu 2020, čl. 2 odst. 2 písm. b) a c), 

příloha část II bod 1.6.2 písm. d) a příloha 

část III bod 6.3.4; 

Část příspěvků může být také v omezeném 

rozsahu a v souladu s příslušnými 

základními akty čerpán z programů 

vytvořených nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) č. […], kterým 

se jako součást Fondu pro vnitřní 

bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční 

podporu policejní spolupráce, 

předcházení trestné činnosti, boje proti 

trestné činnosti a řešení krizí, čl. 3 odst. 2 

písm. b) a odst. 3 písm. e), a rozhodnutím 
Rady č. […] o zřízení zvláštního programu 

k provedení Horizontu 2020, čl. 2 odst. 2 

písm. b) a c), příloha část II bod 1.6.2 

písm. d) a příloha část III bod 6.3.4. 

c) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. […], kterým se jako součást 

Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 

nástroj pro finanční podporu policejní 

spolupráce, předcházení trestné činnosti, 
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boje proti trestné činnosti a řešení krizí, 

čl. 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. e). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Finanční prostředky kryjí cíle 

stanovené v článku 3 takto: 

 a) monitorovací funkce [X %]; 

 b) vyhodnocovací funkce [X %]; 

 c) servisní funkce [X %]. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 14a, kterými toto rozdělení 

změní, pokud považuje za nezbytné 

odchýlit se o více než o 5 procentních 

bodů od finančních prostředků 

přidělených pro specifický cíl. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. V případě potřeby je Komise zmocněna 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 14a, aby tak mohla 

konkretizovat podmínky a priority 

financování, jež mají být zohledněny 
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v rámci pracovních programů podle 

článku 6. Komise přijme akt v přenesené 

pravomoci v průběhu prvního roku od 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový 

orgán v rámci limitů stanovených pro tuto 

činnost v rámci programů, z nichž byly 

finanční prostředky přesunuty. 

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový 

orgán v rámci limitů stanovených pro tuto 

činnost v rámci programů, z nichž byly 

finanční prostředky přesunuty. Jakékoli 

zvyšování příspěvků Unie je zajišťováno 

z programů Galileo a Copernicus. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise sleduje provádění programu na 

podporu SST.  

1. Komise sleduje provádění programu na 

podporu SST a každoročně informuje 

Evropský parlament a Radu. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Článek 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
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pravomoci uvedená v článku 11 se na 

Komisi přenáší od data vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedených v článku 

11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 

se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 

dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce.“ 

Odůvodnění 

Obsahuje příslušná ustanovení o aktech v přenesené pravomoci. 
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