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Etelka Barsi-Pataky
Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pokračovaní v 
implementácii európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo)

Návrh nariadenia (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vladimír Remek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 9

(9) Fázy vymedzenia a vývoja programu 
Galileo, ktoré tvoria časť programu 
zameraného na výskum, sa v podstatnej 
miere financovali z rozpočtu Spoločenstva 
na transeurópske siete. Fázu 
rozmiestňovania musí v plnom rozsahu 
financovať Európske spoločenstvo 
v podmienkach neexistencie skutočného 
záväzku súkromného sektora. Prevádzka 
systému môže byť predmetom koncesných 
zmlúv alebo verejných zákaziek na 
poskytovanie služieb pridelených 
súkromnému sektoru.

(9) Fázy vymedzenia a vývoja programu 
Galileo, ktoré tvoria časť programu 
zameraného na výskum, sa v podstatnej 
miere financovali z rozpočtu Spoločenstva 
na transeurópske siete. Fázu 
rozmiestňovania má teraz v pláne plnom 
rozsahu financovať Európske spoločenstvo. 
Prevádzka systému po roku 2013 môže byť 
v neskoršom štádiu predmetom koncesných 
zmlúv alebo verejných zákaziek na 
poskytovanie služieb pridelených 
súkromnému sektoru.

Or. xm
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Odôvodnenie

Podľa tieňového spravodajcu odrážajú navrhnuté zmeny reálnu situáciu lepšie a presnejšie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odôvodnenie 12

(12) Nariadením Rady (ES) č. 1321/2004 
z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia 
európskych programov satelitnej rádiovej 
navigácie sa zriaďuje Európsky úrad pre 
dohľad nad globálnymi navigačnými 
satelitnými systémami (GNSS) (ďalej len 
„úrad pre dohľad“).

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Úlohou Úradu pre dohľad, ako sa stanovuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 1321/2004, bolo 
najmä vykonávať funkciu orgánu udeľujúceho koncesiu voči súkromným podnikom, ktoré mali 
pôvodne realizovať programy Galileo. Po neúspechu konzorcia a predložení zmeneného 
a doplneného návrhu nariadenia stratila táto úloha opodstatnenie, takže úrad možno zrušiť. 
Zostávajúce úlohy môže prevziať aj Komisia a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odôvodnenie 14

(14) Investičné náklady a prevádzkové 
náklady na systémy Galileo a EGNOS za 
obdobie 2007-2013 sa v súčasnosti odhadujú 
na 3,4 miliardy EUR so zreteľom na bežné 
ceny. V existujúcom finančnom pláne 
(2007-2013) sa už stanovila suma 1 005 
miliónov EUR na základe legislatívneho 
návrhu Komisie o realizácii fázy 
rozmiestnenia a fázy prevádzky programu 
Galileo. K uvedenej čiastke sa navrhuje 
pridať dodatočná suma 2 100 miliónov 
EUR. Uvoľnenie tejto sumy bude
predmetom úpravy súčasného finančného 

(14) Investičné náklady a prevádzkové 
náklady na systémy Galileo a EGNOS za 
obdobie 2007-2013 sa v súčasnosti odhadujú 
na 3,4 miliardy EUR so zreteľom na bežné 
ceny. V existujúcom finančnom pláne 
(2007-2013) sa už stanovila suma 1 005 
miliónov EUR na základe legislatívneho 
návrhu Komisie o realizácii fázy 
rozmiestnenia a fázy prevádzky programu 
Galileo. K uvedenej čiastke sa navrhuje 
pridať dodatočná suma 2 400 miliónov 
EUR. Uvoľnenie tejto sumy je predmetom 
úpravy súčasného finančného rámca (2007-
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rámca (2007-2013). Finančné prostriedky 
pochádzajú z nepoužitých rezerv 
výdavkových kapitol 2 a 5 počas rokov 2007 
a 2008. V dôsledku toho sa v zmenenom a 
doplnenom znení návrhu stanoví suma, ktorú 
treba naplánovať do rozpočtu Spoločenstva 
na obdobie 2007-2013 v rámci európskych 
programov GNSS, na 3 105 miliónov EUR.
K financovaniu týchto nákladov sa prispeje
aj sumou 300 miliónov EUR, ktorá je k 
dispozícii v rámci siedmeho rámcového 
programu pre výskum a rozvoj pre európske 
programy GNSS.

2013). Finančné prostriedky pochádzajú z 
nepoužitých rezerv výdavkovej kapitoly 2
počas roka 2007 vo výške 1 600 miliónov 
EUR, 200 miliónov EUR z nástroja 
flexibility a 200 miliónov EUR 
z finančných prostriedkov presunutých 
v rámci položky 1A. V dôsledku toho sa 
v zmenenom a doplnenom znení návrhu 
stanoví suma, ktorú treba naplánovať do 
rozpočtu Spoločenstva na obdobie 2007-
2013 v rámci európskych programov GNSS, 
na 3 405 miliónov EUR vrátane sumy 400 
miliónov EUR, ktorá je k dispozícii v rámci 
siedmeho rámcového programu pre výskum 
a rozvoj pre európske programy GNSS.

Or. en

Odôvodnenie

Aktualizácia znenia v súvislosti s dohodou o revízii finančného rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Etelka Barsi-Pataky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Pri prideľovaní týchto finančných 
prostriedkov Spoločenstva sú nevyhnutné 
efektívne verejné obstarávanie, rokovania 
o udelení zákaziek, ktorých cieľom je 
dosiahnuť čo najlepší pomer ceny 
a vykonanej práce, a dodržiavanie 
navrhnutého harmonogramu programov. 
Toto zabezpečí Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Podľa článku 18 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
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uplatňuje na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev, môžu členské 
štáty, tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie na základe primeraných dohôd 
prispievať na európske programy satelitnej 
rádiovej navigácie v podobe finančných 
prostriedkov alebo nepeňažného plnenia.

Or. es

Odôvodnenie

Financovanie uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách by malo byť základom na 
riadenie finančných aspektov účasti krajín alebo medzinárodných organizácií na projekte 
Galileo, ktoré môžu prispievať buď nepeňažným plnením alebo finančnými prostriedkami 
(ako to bolo v skorších fázach v prípade tretích krajín).  Nielen krajiny, ale aj medzinárodné 
organizácie by mali mať možnosť zapojiť sa, i keď spolupráca tohto charakteru si vyžaduje 
podpísanie príslušnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Odôvodnenie 16

(16) Preto je potrebné, aby príjmy 
pochádzajúce z prevádzky systémov Galileo 
a EGNOS prijímalo Európske spoločenstvo 
na zabezpečenie náhrady investícií, ktoré 
predbežne poskytlo. Mechanizmus 
podieľania sa na príjmoch sa však môže 
ustanoviť v zmluvách o prevádzke 
systémov, ktoré sa prípadne uzatvoria so 
súkromným sektorom.

(16) Preto je potrebné, aby príjmy 
pochádzajúce z prevádzky systémov Galileo 
a EGNOS prijímalo Európske spoločenstvo,
vzhľadom na to, že investičné náklady 
oboch systémov budú v celom rozsahu 
hradené z verejných prostriedkov, na 
zabezpečenie náhrady investícií. 
Mechanizmus podieľania sa na príjmoch sa 
však môže ustanoviť v zmluvách 
o prevádzke systémov, ktoré sa prípadne 
uzatvoria so súkromným sektorom. Malo by 
byť možné, aby bol mechanizmus 
rozdelenia príjmov alebo mechanizmus 
cenového stropu ustanovený vo všetkých 
zmluvách so súkromným sektorom, čo sa 
týka príjmov z poskytovania služieb v rámci 
systému Galileo, aby sa zabezpečilo, že 
zákazníkom budú poskytované služby 
vysokej kvality za spravodlivé ceny a/alebo 
aby sa tvorili nové verejné služby.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže verejno-súkromné partnerstvá zlyhali, pretože súkromný sektor mal problémy 
s preberaním rizík, a Galileo bude teraz plne financovaný z verejných prostriedkov, dá sa 
oprávnene očakávať aspoň to, že verejnosti budú poskytované služby vysokej kvality za 
spravodlivé ceny. S týmto cieľom a v závislosti od analýzy trhu možno počítať s rozličnými 
regulačnými mechanizmami na dosiahnutie uvedeného.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Odôvodnenie 17

(17) Správne verejné riadenie programov 
Galileo a EGNOS predpokladá po prvé, že 
existuje prísne rozdelenie právomocí medzi 
Európske spoločenstvo, Úrad pre dohľad 
a Európsku vesmírnu agentúru a po druhé, 
že Európske spoločenstvo zastúpené 
Komisiou zabezpečí implementáciu
programov. Komisia musí zaviesť vhodné 
nástroje a musí mať potrebné zdroje, najmä 
v oblasti pomoci.

(17) Správne verejné riadenie programov 
Galileo a EGNOS predpokladá po prvé, že 
existuje prísne rozdelenie právomocí medzi 
Európske spoločenstvo a Európsku vesmírnu 
agentúru, a po druhé, že Európske 
spoločenstvo zastúpené Komisiou zabezpečí 
vykonávanie programov. Komisia musí 
zaviesť vhodné nástroje a musí mať potrebné 
zdroje, najmä v oblasti pomoci.

Or. de

Odôvodnenie

Úlohou Úradu pre dohľad, ako sa stanovuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 1321/2004, bolo 
najmä vykonávať funkciu orgánu udeľujúceho koncesiu voči súkromným podnikom, ktoré mali 
pôvodne realizovať programy Galileo. Po neúspechu konzorcia a predložení zmeneného 
a doplneného návrhu nariadenia stratila táto úloha opodstatnenie, takže úrad možno zrušiť. 
Zostávajúce úlohy môže prevziať aj Komisia a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odôvodnenie 18

(18) Pokiaľ ide o Úrad pre dohľad, jeho 
hlavným poslaním je pomáhať Komisii vo 
všetkých záležitostiach súvisiacich 
s priebehom programov. Zároveň musí 
riadiť finančné prostriedky, ktoré mu boli 
pridelené osobitne na tieto programy, alebo 

vypúšťa sa
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ktoré jej Komisia zverila v súlade s článkom 
54 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, 
zmeneného a doplneného nariadením Rady 
(ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 
2006.

Or. de

Odôvodnenie

Úlohou Úradu pre dohľad, ako sa stanovuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 1321/2004, bolo 
najmä vykonávať funkciu orgánu udeľujúceho koncesiu voči súkromným podnikom, ktoré mali 
pôvodne realizovať programy Galileo. Po neúspechu konzorcia a predložení zmeneného 
a doplneného návrhu nariadenia stratila táto úloha opodstatnenie, takže úrad možno zrušiť. 
Zostávajúce úlohy môže prevziať aj Komisia a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Odôvodnenie 19

(19) Pokiaľ ide o Európsku vesmírnu 
agentúru, ktorá disponuje know-how po 
technickej stránke, bude musieť uzavrieť 
s Európskym spoločenstvom viacročný 
dohovor pokrývajúci technické hľadiská
spojené s priebehom programov. 
V dohovore musia byť zahrnuté 
predovšetkým všeobecné podmienky 
riadenia finančných prostriedkov 
pridelených Európskej vesmírnej agentúre 
a musí sa v ňom ustanoviť, že zmluvy
uzavreté podľa dohovoru musia byť v súlade 
s pravidlami Spoločenstva o verejnom 
obstarávaním, aby Komisia zastupujúca 
Európske spoločenstvo mohla v plnej miere 
vykonávať svoju kontrolnú právomoc. 
V tomto rámci treba vziať náležite do úvahy 
acquis a investície, ktoré už boli poskytnuté, 
a v prípade potreby aj platné dohody.

(19) Pokiaľ ide o Európsku vesmírnu 
agentúru, ktorá disponuje know-how po 
technickej stránke, bude musieť uzavrieť 
s Európskym spoločenstvom viacročný 
dohovor spojený s priebehom programov. 
V dohovore musia byť zahrnuté 
predovšetkým všeobecné podmienky 
riadenia finančných prostriedkov 
pridelených Európskej vesmírnej agentúre 
a musí sa v ňom ustanoviť, že zmluvy 
uzavreté podľa dohovoru musia byť v súlade 
s pravidlami Spoločenstva o verejnom 
obstarávaním, aby Komisia zastupujúca 
Európske spoločenstvo mohla v plnej miere 
vykonávať svoju kontrolnú právomoc. 
V tomto rámci treba vziať náležite do úvahy 
acquis, priemyselné poznatky a investície, 
ktoré už boli poskytnuté, a v prípade potreby 
aj platné dohody.

Or. fr
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Odôvodnenie

V texte sa uvádza zavedenie viacročnej dohody obmedzenej na technické aspekty vrátane 
všeobecných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

Treba vytvoriť prepojenie s opisom úlohy Európskej vesmírnej agentúry v článku 13, ktorý by 
mal obsahovať povinnosti tejto agentúry, najmä z hľadiska efektívnosti procesu 
a rozhodovania, podávania správ a priemyselného riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odôvodnenie 19a (nové)

(19a) Keďže programy bude financovať 
Európske spoločenstvo, verejné 
obstarávanie v rámci týchto programov by 
malo spĺňať pravidlá Spoločenstva týkajúce 
sa prideľovania verejných zákaziek a jeho 
prvoradým cieľom by mala byť kontrola 
nákladov a zmierňovanie rizík, ako aj 
zvýšenie účinnosti a obmedzenie závislostí. 
Je žiaduce, aby sa do programu vniesol 
prvok hospodárskej súťaže, a preto by malo 
byť každé verejné obstarávanie pokiaľ 
možno založené na dvoch zdrojoch 
a regulárnej verejnej súťaži, pokiaľ sa tým 
nezvýšia náklady a nebude dochádzať 
k časovým sklzom spôsobeným tým, že 
vedľajší dodávatelia musia prispôsobiť 
projekty a výrobné metódy. Na druhej 
strane by sa mali obmedziť nedostatky 
v zásobovaní a využívanie jedného zdroja. 
V ďalších fázach verejného obstarávania 
by sa mali brať do  úvahy rozhodnutia, 
investície ESA a EÚ vo fázach 
vymedzovania a rozvoja programu Galileo, 
ako aj v rámci programu EGNOS, aby sa 
zabezpečila kontinuita  a hospodárnosť 
programu.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo zmätku, je dôležité ozrejmiť, že sa pozornosť bude venovať len 
predchádzajúcim výsledkom programu EGNOS, ako aj Galileo, ktoré boli náležite 
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financované zo strany Spoločenstva a/alebo Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Ostatné 
iniciatívy (napr. ktoré neboli financované týmito dvoma inštitúciami), o ktoré žiada Rada, by 
mohli znamenať zvýšenie náročnosti, zvýšenie rizika a vznik mimoriadnych nákladov 
programu, ako aj vytvorenie neprijateľných deformácií hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vladimír Remek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Odôvodnenie 19a (nové)

(19a) Všetky pracovné balíky pre FOC 
systému Galileo by mali byť čo najviac 
otvorené hospodárskej súťaži v súlade so 
zásadami EÚ v oblasti obstarávania; aby sa 
zabezpečili investície do vesmírnych 
programov, obstarávanie EÚ by sa malo vo 
väčšej miere otvoriť novým subjektom a 
MSP a zároveň by sa mala zabezpečiť 
technická excelentnosť a nákladová 
efektívnosť;

Or. xm

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť transparentnosť zadávania verejných zákaziek a otvorenosť a podporu nielen 
veľkých a zavedených „hráčov“, ale aj malých a stredných podnikov a nových 
podnikateľských subjektov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Odôvodnenie 19a (nové)

(19a) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať dosiahnutiu vyváženej účasti 
všetkých členských štátov na jednotlivých 
fázach projektu Galileo. Je dôležité aj to, 
aby zainteresované strany vo všetkých 
členských štátoch, najmä malé a stredné 
podniky, mali príležitosť na vývoj a 
inováciu na základe technologického know-
how vyplývajúceho z obstarávania v rámci 
programu Galileo.
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Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozsah a spoločenský význam projektu Galileo zásady verejného obstarávania 
v rámci Galileo by mali podporovať otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž v celom 
priemyselnom dodávateľskom reťazci; v súlade s tým by mali poskytovať príležitosť na 
vyváženú účasť subjektov súkromného sektora na všetkých úrovniach zo všetkých členských 
štátov v priebehu zostávajúcich fáz projektu. MSP by mali mať najmä primerané príležitosti 
na rozvoj a inováciu počas verejného obstarávania v rámci programu Galileo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Odôvodnenie 20

(20) Podľa tohto nariadenia treba, aby 
Komisii pomáhal „Výbor pre európske 
programy GNSS“. S cieľom vynasnažiť sa 
o dobré verejné riadenie zaručujúce 
jednotnosť riadenia programov, rýchlejšie 
rozhodovanie a rovnaký prístup k 
informáciám musia byť zástupcovia 
správnej rady Úradu pre dohľad zapojení 
do prác Výboru pre európske programy 
GNSS.

(20) Podľa tohto nariadenia treba, aby 
Komisii pomáhal „Výbor pre európske 
programy GNSS“. S cieľom vynasnažiť sa 
o dobré verejné riadenie zaručujúce 
jednotnosť riadenia programov, rýchlejšie 
rozhodovanie a rovnaký prístup k 
informáciám musia byť pozorovatelia 
Európskeho parlamentu zapojení do prác 
Výboru pre európske programy GNSS.

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam a finančný dosah programov je potrebné, aby zástupcovia Európskeho 
parlamentu sledovali činnosť Výboru pre európske programy GNSS. Zabezpečí sa tým lepší 
tok informácií a vyššia miera transparentnosti voči verejnosti. Navyše úloha Úradu pre 
dohľad by sa mala vzhľadom na navrhované spôsoby realizácie programov prehodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Odôvodnenie 21a (nové)

(21a) Európske spoločenstvo by malo byť 
vlastníkom všetkých hmotných 
a nehmotných prostriedkov, ktoré boli 
vytvorené alebo vyvinuté v programoch 
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EGNOS a Galileo. Počas realizácie 
programu by malo byť vždy schopné 
ukončiť zmluvu s ktorýmkoľvek 
dodávateľom alebo poskytovateľom 
služieb. Nemalo by sa preto spoliehať na 
žiadnu konkrétnu stranu, ktorú nemôže 
kontrolovať, ani na žiadneho dodávateľa, 
ktorý sa nezaviazal k nepresúvaniu 
prostriedkov na inú stranu. Komisia by 
preto mala v prípade potreby predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
zmenu a doplnenie platných právnych 
predpisov Spoločenstva. Kým Galileo 
existuje a funguje a s cieľom splniť 
požiadavky súčasných investorov, je 
žiaduce, aby bolo riadenie a využívanie 
programu EGNOS oddelené od programu 
Galileo dovtedy, pokiaľ nebude možné oba 
systémy spojiť. Zvážia sa vnútroštátne 
iniciatívy a iniciatívy mimo Spoločenstva, 
ktorých cieľom je poskytnúť Európskej 
komisii prostriedky a/alebo služby na 
program, pokiaľ sú tieto prostriedky 
v celom rozsahu bezplatne prevedené 
Komisii, ak sa Komisia na základe toho 
k ničomu dlhodobo nezaviaže a ak to 
žiadnym spôsobom nenaruší európsky 
rozmer programu.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia si musí udržať svoje právo na rokovanie za každých okolností a musí sa v čo najviac 
spoliehať na strany a prostriedky, ktoré sú pod jej kontrolou, alebo prinajmenšom na ne nemá 
nikto v prípade potreby výhradné právo umožňujúce prípadný lacný presun.

Faktom je, že EGNOS nemá v súčasnosti ďaleko k svojej certifikácii. Už teraz vysiela 
nepretržitý signál vysokej kvality do celej Európy. Na dosiahnutie efektívnosti a na lepšiu 
pripravenosť pôdy pre Galileo je dôležité, aby sa veci týkajúce sa oboch programov od seba 
oddelili a aby mohol EGNOS fungovať nezávisle od pokroku, ktorý dosiahne Galileo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vladimír Remek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 1 odsek 3
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Systém zavedený programom Galileo je 
nezávislá infraštruktúra GNSS tvorená 
sústavou satelitov a pozemných staníc.

Systém zavedený programom Galileo je 
nezávislá infraštruktúra GNSS tvorená 
sústavou satelitov a globálnou sieťou
pozemných staníc.

Or. cs

Odôvodnenie

Tieňový spravodajca sa domnieva, že navrhované znenie presnejšie odráža spôsob 
fungovania navrhovaného systému a povahu jeho infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 1 odsek 3a (nový)

Európske spoločenstvo je vlastníkom 
systémov EGNOS a GALILEO a všetkého 
hmotného a nehmotného majetku 
vytvoreného a vybudovaného v rámci týchto 
programov.

Or. it

Odôvodnenie

Systémy EGNOS a GALILEO sú piliermi Európskeho systému satelitnej rádiovej navigácie 
(GNSS) a budú fungovať výlučne v zodpovednosti Európskeho spoločenstva. Preto je 
nevyhnutné, aby bolo Spoločenstvo vlastníkom oboch systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 4 odsek 4

4. Dohodami a dohovormi uzavretými 
Európskym spoločenstvom sa ustanovia 
podmienky a podrobné pravidlá prípadnej
účasti tretích štátov na doplnkovom 
financovaní programu.

4. Tretie štáty sa môžu zúčastňovať na 
doplnkovom financovaní programu.
Dohodami a dohovormi uzavretými 
Európskym spoločenstvom s takýmito 
tretími štátmi v súlade s článkom 300 ods. 3 
Zmluvy o ES sa ustanovia podmienky a 
podrobné pravidlá ich účasti, ako aj ich 
práva a dlhodobé záväzky v rámci 
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programu.

Or. en

Odôvodnenie

Ukázalo sa, že účasť tretích krajín v minulosti bola zle riadená, t. j. bez akéhokoľvek záväzku 
z ich strany. Preto je dôležité ozrejmiť, že tretie krajiny sa môžu zúčastniť na programe 
Galileo len za určitých podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 4 odsek 4

4. Dohodami a dohovormi uzavretými 
Európskym spoločenstvom sa ustanovia 
podmienky a podrobné pravidlá prípadnej 
účasti tretích štátov na doplnkovom 
financovaní programu.

4. Členské štáty môžu na program 
poskytnúť dodatočné finančné prostriedky, 
rovnako ako tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie. Dohodami a dohovormi 
uzavretými Európskym spoločenstvom sa 
ustanovia podmienky a podrobné pravidlá 
prípadnej účasti tretích štátov 
na doplnkovom financovaní programu.

Or. es

Odôvodnenie

Galileo bol navrhnutý ako globálny systém. Členské štáty môžu na program poskytnúť 
dodatočné finančné prostriedky, čo si vyžaduje aj účasť tretích krajín a medzinárodných 
organizácii, ak má byť program úspešný na globálnej úrovni. Dohody alebo dohovory, ktoré 
slúžia na reguláciu takejto účasti v súlade so zmluvou, by mali obsahovať podmienky 
a pravidlá, ktoré jasne vymedzujú charakter takejto účasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 5

Prevádzka systému EGNOS zahrnuje najmä 
riadenie tejto infraštruktúry, údržbu, 
sústavné zdokonaľovanie a obnovu systému, 
operácie potvrdzovania a normalizovania 
spojené s programom, uvedenie systému na 
trh.

Prevádzka systému EGNOS zahrnuje najmä 
riadenie tejto infraštruktúry, údržbu, 
sústavné zdokonaľovanie a obnovu systému, 
operácie potvrdzovania a normalizovania 
spojené s programom, uvedenie signálov
systému na trh.
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Prenos vlastníctva systému na Komisiu sa 
uskutoční podpísaním dohody s jeho 
terajšími vlastníkmi, pričom sa uznajú 
investície, ktoré zrealizovali, a vlastníci 
dostanú uistenie, že v terajších vysokých 
výkonoch a platných podnikových 
zmluvách sa bude pokračovať po dobu, 
ktorú ešte treba stanoviť.

Or. fr

Odôvodnenie

Je úlohou Komisie, aby splnila očakávania súčasných investorov systému EGNOS 
a zabezpečila pokračovanie programu tým, že čo najlepšie využije zmluvy a skúsených 
priemyselných účastníkov systému EGNOS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 6

1. Európske spoločenstvo zabezpečuje 
financovanie prevádzky EGNOS bez toho, 
aby sa dotklo prípadnej účasti súkromného 
sektora.

1. Európske spoločenstvo zabezpečuje 
financovanie prevádzky EGNOS bez toho, 
aby sa dotklo prípadnej účasti súkromného 
sektora.

2. Európske spoločenstvo zabezpečuje 
certifikáciu systému a jeho služieb, ktoré sú 
nevyhnutné pre zákazníkov.
3. Európske spoločenstvo zabezpečuje 
podporu propagačných opatrení a predaja 
doplnkových prvkov systému EGNOS 
s cieľom rozšíriť pole využitia tohto 
systému a jeho exportných derivátov 
v záujme prípravy zavedenia systému 
Galileo v týchto častiach sveta.
4. Európske spoločenstvo zabezpečuje 
projekty na podporu trhu a realizáciu 
aktivít predchádzajúcich zavedeniu 
s cieľom otvoriť budúce trhy pre Galileo.

2. Prevádzka EGNOS bude v prvej etape 
prednostne predmetom verejnej zákazky na 
služby pridelenej súkromnému sektoru. 
Neskôr sa môže stať neoddeliteľnou 

5. Prevádzka EGNOS bude v prvej etape 
prednostne predmetom verejnej zákazky na 
služby pridelenej súkromnému sektoru. 
Neskôr sa môže stať neoddeliteľnou 
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súčasťou fázy prevádzky Galileo. súčasťou fázy prevádzky Galileo.

Or. fr

Odôvodnenie

Certifikáciu systémov EGNOS a Galileo môže zabezpečiť výlučne Spoločenstvo. Vzhľadom na 
charakter očakávaných služieb takisto zabezpečí spustenie služieb, ktoré sú svojou povahou 
verejné, ako aj opatrení na podporu vývozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Vlastníctvo prostriedkov

Európske spoločenstvo sa snaží 
o nadobudnutie vlastníctva všetkých 
hmotných a nehmotných prostriedkov, 
ktoré boli vytvorené alebo vyvinuté 
v programoch EGNOS a Galileo, a v súlade 
s tým začne rokovať s terajšími 
zúčastnenými stranami (napr. EGNOS).

Or. en

Odôvodnenie

Komisia nemôže vykonávať žiadne vlastnícke práva, pokiaľ ich nenadobudla. Napríklad 
program EGNOS v súčasnosti čiastočne vlastnia orgány zodpovedné za riadenie letovej 
prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vladimír Remek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Vlastníctvo

Európske spoločenstvo vlastní všetky 
hmotné a nehmotné prostriedky programu 
GALILEO, ktoré boli vytvorené alebo 
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vyvinuté počas fáz rozvoja a 
rozmiestňovania.

Or. xm

Odôvodnenie

To, že Európske spoločenstvo má byť vlastníkom všetkého hmotného a nehmotného majetku 
vytvoreného a vyvinutého vo fáze rozvoja a rozmiestňovania, je logickým vyústením zmeny 
pôvodne navrhovaného spôsobu financovania, keď následne ES prevzalo plnú zodpovednosť 
bez účasti súkromného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 7 písmeno c)

(c) činností spojených s prevádzkou 
systémov, ako aj predbežných alebo 
prípravných činností na účely tejto 
prevádzky.

(c) činností spojených s prevádzkou 
systémov EGNOS a Galileo, ako aj 
predbežných alebo prípravných činností na 
účely tejto prevádzky.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 8 odsek 1a (nový)

1a. Suma uvedená v odseku 1 závisí od 
efektívnosti verejného obstarávania 
a rokovaní o udelení zákaziek, ktorých 
cieľom je dosiahnuť čo najlepší pomer 
ceny a vykonanej práce, konečnej 
realizácie, hladkého priebehu programu, 
riadenia rizík a od dodržiavania 
navrhnutého harmonogramu.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité pripomenúť, že rozvoj a realizácia programu Galileo budú prírastkové. Rovnako 
ako EGNOS a všetky komplexné systémy, tento systém sa stane funkčným až  po aplikovaní 
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viacerých počítačových programov a úprav, kým sa nedosiahne jeho plný výkon a neukončí 
jeho certifikácia. Odkaz na hladký priebeh sa vzťahuje na rezolúciu Rady o zabránení strate 
predchádzajúcich výsledkov počas fázy overovania na obežnej dráhe, ktorá sa práve 
obnovila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Etelka Barsi-Pataky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 8 odsek 4

4. V sume uvedenej v prvom pododseku 
tohto článku nie sú zahrnuté nepredvídateľné 
finančné záväzky, ktoré by Európskemu 
spoločenstvu mohli vzniknúť, najmä 
záväzky súvisiace s verejným charakterom 
vlastníctva systémov. Komisia v tomto 
smere predloží vhodné návrhy Európskemu 
parlamentu a Rade.

4. V sume uvedenej v prvom pododseku 
tohto článku nie sú zahrnuté nepredvídateľné 
finančné záväzky, ktoré by Európskemu 
spoločenstvu mohli vzniknúť, najmä 
záväzky súvisiace s verejným charakterom 
vlastníctva systémov. Komisia preto
predloží v roku 2010 návrh Európskemu 
parlamentu a Rade spolu s revíziou 
vykonanou v polovici obdobia, aby mohol 
rozpočtový orgán rozhodnúť o verejných a 
viazaných finančných prostriedkoch na 
finančné plánovacie obdobie začínajúce 
rokom 2014 a na obdobie až do skončenia 
programu vrátane všetkých záväzkov, ktoré 
sú potrebné vo fáze komerčnej prevádzky a 
vyplývajú zo zodpovednosti v súvislosti 
s verejným vlastníctvom systému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 8 odsek 4

4. V sume uvedenej v prvom pododseku 
tohto článku nie sú zahrnuté nepredvídateľné 
finančné záväzky, ktoré by Európskemu 
spoločenstvu mohli vzniknúť, najmä 
záväzky súvisiace s verejným charakterom 
vlastníctva systémov. Komisia v tomto 
smere predloží vhodné návrhy Európskemu 
parlamentu a Rade.

4. V sume uvedenej v prvom pododseku 
tohto článku nie sú zahrnuté nepredvídateľné 
finančné záväzky, ktoré by Európskemu 
spoločenstvu mohli vzniknúť, najmä 
záväzky súvisiace s verejným charakterom 
vlastníctva systémov a podporou trhov. 
Komisia preto predloží v roku 2010 návrh
Európskemu parlamentu a Rade spolu 
s revíziou vykonanou v polovici obdobia, 
aby mohol rozpočtový orgán rozhodnúť o 
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potrebných finančných prostriedkoch na 
finančné plánovacie obdobie začínajúce 
rokom 2014 vrátane všetkých povinností, 
ku ktorým by mohlo byť Európske 
spoločenstvo zaviazané v súvislosti 
s verejným vlastníctvom systému 
a podporou trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Tak ako sa v tejto správe uvádzajú technické aspekty, je potrebné uviesť aj právne, finančné 
a trhové aspekty súvisiace s programom Galileo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 9

Príjmy z prevádzky Príjmy
Príjmy pochádzajúce z prevádzky systémov 
prijíma Európske spoločenstvo. Tieto príjmy 
sa ukladajú do rozpočtu Spoločenstva,
prideľujú sa na európske programy GNSS. 
Ak je objem pridelených príjmov podstatne 
väčší než sa plánovalo, zásada 
prideľovania bude predmetom revízie.

Príjmy pochádzajúce z prevádzky systémov 
prijíma Európske spoločenstvo. Tieto príjmy 
sa ukladajú do rozpočtu Spoločenstva a
môžu sa prideľovať na európske programy 
GNSS v závislosti od schválenia Radou 
a Európskym parlamentom.

Mechanizmus rozdelenia príjmov sa môže 
ustanoviť prostredníctvom zmluvy alebo 
zmlúv, ktoré sa prípadne uzatvoria so 
súkromným sektorom.

Mechanizmus rozdelenia príjmov sa môže 
ustanoviť prostredníctvom zmluvy alebo 
zmlúv, ktoré sa prípadne uzatvoria so 
súkromným sektorom.

Malo by byť možné, aby bol mechanizmus 
rozdelenia príjmov alebo mechanizmus 
cenového stropu ustanovený vo všetkých 
zmluvách so súkromným sektorom, čo sa 
týka príjmov z poskytovania služieb v rámci 
systému Galileo, aby sa zabezpečilo, že 
zákazníkom budú poskytované služby 
vysokej kvality za spravodlivé ceny a/alebo 
aby sa tvorili nové verejné služby uvedené 
v prílohe I.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže verejno-súkromné partnerstvá zlyhali, pretože súkromný sektor mal problémy 
s preberaním rizík, a Galileo bude teraz plne financovaný z verejných prostriedkov, dá sa 
oprávnene očakávať aspoň to, že verejnosti budú poskytované služby vysokej kvality za 
spravodlivé ceny. S týmto cieľom a v závislosti od analýzy trhu možno počítať s rozličnými 
regulačnými mechanizmami na dosiahnutie uvedeného.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 10 odsek 1

Verejné riadenie programov vychádza zo 
zásady prísneho rozdelenia právomocí medzi 
Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou, 
Európsky úrad pre dohľad nad GNSS 
(ďalej len „Úrad pre dohľad“) a Európsku 
vesmírnu agentúru.

Verejné riadenie programov vychádza zo 
zásady prísneho rozdelenia právomocí medzi 
Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou
a Európsku vesmírnu agentúru.

Or. de

Odôvodnenie

Úlohou Úradu pre dohľad, ako sa stanovuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 1321/2004, bolo 
najmä vykonávať funkciu orgánu udeľujúceho koncesiu voči súkromným podnikom, ktoré mali 
pôvodne realizovať programy Galileo. Po neúspechu konzorcia a predložení zmeneného 
a doplneného návrhu nariadenia stratila táto úloha opodstatnenie, takže úrad možno zrušiť. 
Zostávajúce úlohy môže prevziať aj Komisia a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 10 odsek 2

Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou 
zabezpečuje implementáciu programov bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
nariadenia (ES) č. 1321/2004. Komisia 
zavádza na tento účel vhodné nástroje a má 
zdroje potrebné na plnenie svojej úlohy. 
Môže využívať nezávislých expertov, ktorí 
jej pomáhajú pri monitorovaní riadenia 
programov. Zároveň môže využívať pomoc 
expertov z členských štátov a uskutočňovať 

Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou 
zabezpečuje implementáciu programov bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
nariadenia (ES) č. 1321/2004. Komisia 
zavádza na tento účel vhodné nástroje a má 
zdroje a právomoci potrebné na plnenie 
svojich úloh. Zároveň môže využívať 
pomoc expertov z členských štátov 
a uskutočňovať audity finančného alebo 
technického charakteru.
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audity finančného alebo technického 
charakteru.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné pripomenúť, že Komisia sa musí spoliehať nielen na primerané zdroje, ale mohla 
by potrebovať aj nadobudnúť právomoci na splnenie svojho poslania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 12

Článok 12 vypúšťa sa
Úloha Úradu pre dohľad (ASG)

Bez toho, aby boli dotknuté úlohy, ktoré mu 
boli zverené nariadením (ES) č. 1321/2004, 
Úrad pre dohľad pomáha Komisii vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa 
programov, v súvislosti s ktorými ho 
Komisia požiada o poskytnutie pomoci. 
Úrad zabezpečuje spravovanie a kontrolu 
používania finančných prostriedkov, ktoré 
mu osobitne pridelilo Európske 
spoločenstvo v rámci programov. Tieto 
finančné prostriedky sa poskytujú Úradu 
pre dohľad rozhodnutím o poverení 
v súlade s článkom 54 ods. 2 nariadenia 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 
a ustanoveniami nariadenia (ES) č. 
1321/2004.
Na základe rozhodnutia o poverení 
ustanoveného v predchádzajúcom 
pododseku Komisia uzatvára dohovor 
o poverení s Úradom pre dohľad. Dohovor 
o poverení ustanovuje všeobecné 
podmienky riadenia finančných 
prostriedkov pridelených Úradu pre dohľad 
a najmä činnosti, ktoré treba 
uskutočňovať, súvisiace financovanie, 
postupy riadenia, opatrenia na 
monitorovanie a kontrolu.
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Or. de

Odôvodnenie

Úlohou Úradu pre dohľad, ako sa stanovuje v článku 2 nariadenia (ES) č. 1321/2004, bolo 
najmä vykonávať funkciu orgánu udeľujúceho koncesiu voči súkromným podnikom, ktoré mali 
pôvodne realizovať programy Galileo. Po neúspechu konzorcia a predložení zmeneného 
a doplneného návrhu nariadenia stratila táto úloha opodstatnenie, takže úrad možno zrušiť. 
Zostávajúce úlohy môže prevziať aj Komisia a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 12a (nový)

Článok 12a
Zásady obstarávania v súvislosti s fázou 

rozmiestňovania systému Galileo
Počas fázy rozmiestňovania systému 
Galileo sa pravidlá Spoločenstva 
o verejnom obstarávaní zakladajú okrem 
iného aj na týchto zásadách:
a) konkurenčná verejná súťaž pre všetky 
balíky v rámci jedného postupu, ktorou sa 
môže akýkoľvek nezávislý právny subjekt 
alebo konzorcium zastúpené na tento účel 
právnym subjektom, ktorý je súčasťou 
takéhoto konzorcia, uchádzať o pozíciu 
hlavného zmluvného partnera pre 
maximálne dva z celkovo šiestich hlavných 
pracovných balíkov; 
b) minimálne 40 % celkovej hodnoty 
činností sa musí zadať prostredníctvom 
konkurenčnej verejnej súťaže na rôznych 
úrovniach podnikom, ktoré nepatria do 
skupín hlavného zmluvného partnera pre 
jeden z hlavných pracovných balíkov.

Or. es

Odôvodnenie

Nariadenie by malo zahŕňať a regulovať politiku verejného obstarávania, ktorou sa treba 
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riadiť. Navyše príloha I by mala obsahovať pracovné balíky, do ktorých sa má obstarávanie 
rozdeliť a z ktorých sa má 40 %  zadať subdodávateľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 13 odsek 2

V dohovore sa ustanovujú všeobecné 
podmienky riadenia finančných prostriedkov 
pridelených Európskej vesmírnej agentúre 
a najmä činnosti, ktoré treba uskutočňovať, 
súvisiace financovanie, postupy riadenia, 
opatrenia na monitorovanie a kontrolu, 
opatrenia uplatniteľné v prípade 
nedostatočného vykonávania dohovoru, 
režim vlastníctva hmotného a nehmotného 
majetku.

Vo viacročnom dohovore sa ustanovujú 
všeobecné podmienky riadenia finančných 
prostriedkov pridelených Európskej 
vesmírnej agentúre a najmä činnosti, ktoré 
treba uskutočňovať (napr. plán 
prírastkového rozvíjania systému), súvisiace 
financovanie, postupy riadenia, opatrenia na 
monitorovanie a kontrolu, opatrenia 
uplatniteľné v prípade nedostatočného 
vykonávania dohovoru, režim vlastníctva 
hmotného a nehmotného majetku.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité pripomenúť, že rozvoj a realizácia programu Galileo budú prírastkové  Rovnako 
ako EGNOS a všetky komplexné systémy, tento systém sa stane funkčným až  po aplikovaní 
viacerých počítačových programov a úprav, kým sa nebude môcť ukončiť jeho certifikácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Etelka Barsi-Pataky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Vo viacročnom dohovore sa stanoví aj 
toto:
a) Európska vesmírna agentúra uplatňuje 
pravidlá Spoločenstva o verejnom 
obstarávaní.
b) Európska vesmírna agentúra 
zabezpečuje transparentné a včasné 
informovanie o platných pravidlách 
verejného obstarávania, kritériách výberu 
a ostatných príslušných otázkach a podáva 
o nich jasné informácie.
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c) Cieľom verejného obstarávania v rámci 
viacročného dohovoru je dosiahnutie 
otvorenej a spravodlivej hospodárskej 
súťaže v celom priemyselnom 
dodávateľskom reťazci a podpora 
vyváženej účasti zo strany subjektov 
súkromného sektora vrátane najmä MSP 
zo všetkých členských štátov. Európska 
vesmírna agentúra zamedzuje vytváranie 
alebo posilňovanie dominantného 
postavenia.
d) Európska vesmírna agentúra zaraďuje 
zmluvy súvisiace s infraštruktúrou do 
hlavného súboru, ako aj do dodatočných 
pracovných súborov.
e) Vždy, keď je možné, treba využívať 
súčasne dva zdroje, s cieľom obmedzovať 
technologické a priemyselné riziká, ako aj 
závislosti, a získať lepšiu celkovú kontrolu 
nad nákladmi programu a nad jeho 
harmonogramom.
f) V prípadoch, keď nie je možné použitie 
dvoch zdrojov, v zmluve sa ustanoví, že 
zmluvná strana ako subdodávateľ musí 
uplatňovať pravidlá udeľovania verejných 
zákaziek Spoločenstva a rešpektovať ciele 
stanovené v tomto článku. Rozsah 
pôsobnosti a hodnota subdodávateľských 
zmlúv, ktoré sa uzavrú s hlavnou zmluvnou 
stranou, tvoria súčasť zmluvy v prípade 
udelenia verejnej zákazky jednému zdroju.
g) Pri zadávaní zákaziek Európska 
vesmírna agentúra náležite berie do úvahy 
rozhodnutia, investície a výsledky, pokiaľ je 
to relevantné, počas fázy vymedzovania 
a rozvoja programu Galileo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 13 odsek 2a (nový)
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Vo viacročnom dohovore sa stanovuje aj 
toto:
a) Európska vesmírna agentúra uplatňuje 
pravidlá Spoločenstva o verejnom 
obstarávaní.
b) Európska vesmírna agentúra 
zabezpečuje transparentné a včasné 
informovanie o platných ustanoveniach 
verejného obstarávania, kritériách výberu 
a ostatných príslušných otázkach a tieto 
informácie podáva zrozumiteľným 
spôsobom.
c) Cieľom verejného obstarávania v rámci 
viacročného dohovoru je dosiahnutie 
otvoreného prístupu a spravodlivej 
hospodárskej súťaže v celom priemyselnom 
dodávateľskom reťazci a podpora 
vyváženej účasti subjektov súkromného 
sektora vo všetkých členských štátoch. 
Európska vesmírna agentúra musí 
zamedziť vytváraniu alebo posilňovaniu 
dominantného postavenia.
d) Európska vesmírna agentúra rozdeľuje 
zmluvy o infraštruktúre na zmluvy týkajúce 
sa hlavných prvkov a zmluvy týkajúce sa 
dodatočných činností.
e) Súbežné zadávanie verejných zákaziek 
na základe dvoch zdrojov pod úrovňou 
segmentu sa uskutočňuje zakaždým, ak je 
to možné, s cieľom obmedzovať 
technologické a priemyselné riziká a 
závislosti a získať lepšiu celkovú kontrolu 
nad nákladmi programu a jeho 
harmonogramom. V prípade, že sa pritom 
vyzve aj podnik z tretieho štátu, druhý 
podnik musí pochádzať z Európskej únie 
a získať na obstarávaní rovnaký podiel.
f) V prípade, že nie je možné zadávanie 
verejných zákaziek z dvoch zdrojov, 
v zmluve sa ustanoví, že dodávateľ musí 
uplatňovať pravidlá Spoločenstva o 
udeľovaní verejných zákaziek 
a rešpektovať ciele stanovené v tomto 
článku.  Rozsah pôsobnosti a hodnota 
subdodávateľských zákaziek zadávaných 
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hlavným dodávateľom tvoria súčasť 
zmluvy v prípade zadávania verejných 
zákaziek len z jedného zdroja.
g) Pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv 
Európska vesmírna agentúra náležite berie 
do úvahy rozhodnutia, už uzavreté zmluvy, 
investície a výsledky, pokiaľ je to 
relevantné, z etapy vymedzovania a rozvoja 
programu Galileo.

Or. de

Odôvodnenie

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 13 odsek 2a (nový)

Vo viacročnom dohovore sa stanoví aj toto:
a) Európska vesmírna agentúra uplatňuje 
pravidlá Spoločenstva o verejnom 
obstarávaní.
b) Európska vesmírna agentúra 
zabezpečuje transparentné a včasné 
informovanie o celkovom plánovaní 
programu a o každej jeho dôležitej fáze (t. j. 
o rozšírení programu). Najmä, 
zrozumiteľne informuje o platných 
pravidlách verejného obstarávania, 
kritériách výberu a ostatných príslušných 
otázkach.
c) Cieľom verejného obstarávania v rámci 
viacročného dohovoru je dosiahnutie 
nepretržitej realizácie programu, využívanie 
predchádzajúcich výsledkov, správne 



AM\702557SK.doc 25/32 PE400.389v01-00

SK

riadenie rizík, hospodárnosť a dosiahnutie 
otvorenej a spravodlivej hospodárskej 
súťaže v celom priemyselnom 
dodávateľskom reťazci a podpora 
vyváženej účasti zo strany subjektov 
súkromného sektora všetkých členských 
štátov. Európska vesmírna agentúra 
zamedzuje vytváranie alebo posilňovanie 
dominantného postavenia a zároveň 
zabezpečuje dlhodobé dodávky, 
konkurencieschopnosť priemyslu, najvyššie 
možné technologické normy a riešenia na
základe najnovších poznatkov.
d) Európska vesmírna agentúra zaraďuje 
zmluvy súvisiace s infraštruktúrou do 
hlavného súboru, ako aj do dodatočných 
pracovných súborov.
e) Vždy, keď je možné, treba využívať 
súčasne dva zdroje, s cieľom obmedzovať 
technologické a priemyselné riziká, ako aj 
závislosti, získať lepšiu celkovú kontrolu 
nad nákladmi programu a nad jeho 
harmonogramom a obmedzovať 
programové riziká.
f) V prípadoch, keď nie je možné použitie 
dvoch zdrojov, v zmluve sa ustanoví, že 
zmluvná strana ako subdodávateľ musí 
uplatňovať pravidlá udeľovania verejných 
zákaziek Spoločenstva a rešpektovať ciele 
stanovené v tomto článku.
g) Pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv 
Európska vesmírna agentúra náležite berie 
do úvahy predchádzajúce rozhodnutia, 
investície a výsledky Spoločenstva 
a Európskej vesmírnej agentúry, pokiaľ je 
to relevantné, počas fáz vymedzovania 
a rozvoja programov Galileo a EGNOS.
h) Európska vesmírna agentúra si 
zorganizuje svoje vedenie tak, aby jeho 
rozhodovanie a podávanie správ bolo 
rýchle a efektívne.

Or. en
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Odôvodnenie

Uznesenie Rady o doprave zabezpečuje nepretržitú realizáciu programu, jeho cenovú 
výhodnosť, dlhodobú perspektívnosť, vysokú úroveň realizácie a kvalitu, pričom riziká sú
primerané.

Aby sa zabránilo zmätku, je dôležité ozrejmiť, že sa pozornosť bude venovať len 
predchádzajúcim výsledkom programu EGNOS, ako aj Galileo, ktoré boli náležite 
financované zo strany Spoločenstva a/alebo Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Ostatné
iniciatívy (napr. ktoré neboli financované týmito dvoma inštitúciami), o ktoré žiada Rada, by 
mohli znamenať zvýšenie náročnosti, zvýšenie rizika a vznik mimoriadnych nákladov 
programu, ako aj vytvorenie neprijateľných deformácií hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Den Dover

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 13 odsek 2a (nový)

Vo viacročnom dohovore sa stanoví aj toto:
a) Európska vesmírna agentúra uplatňuje 
pravidlá Spoločenstva o verejnom 
obstarávaní.
b) Európska vesmírna agentúra 
zabezpečuje transparentné a včasné 
informovanie o platných pravidlách 
verejného obstarávania, kritériách výberu 
a ostatných príslušných otázkach a podáva 
o nich jasné informácie.
c) Cieľom verejného obstarávania v rámci 
viacročného dohovoru je dosiahnutie 
otvorenej a spravodlivej hospodárskej 
súťaže v celom priemyselnom 
dodávateľskom reťazci a podpora 
vyváženej účasti zo strany subjektov 
súkromného sektora všetkých členských 
štátov. Európska vesmírna agentúra 
zamedzuje vytváranie alebo posilňovanie 
dominantného postavenia.
d) Európska vesmírna agentúra zaraďuje 
zmluvy súvisiace s infraštruktúrou do 
hlavného súboru, ako aj do dodatočných 
pracovných súborov.
e) Vždy, keď je možné, treba využívať 
súčasne dva zdroje, s cieľom obmedzovať 
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technologické a priemyselné riziká, ako aj 
závislosti, a získať lepšiu celkovú kontrolu 
nad nákladmi programu a nad jeho 
harmonogramom.
f) V prípadoch, keď nie je možné použitie 
dvoch zdrojov, v zmluve sa ustanoví, že 
zmluvná strana ako subdodávateľ musí 
uplatňovať pravidlá udeľovania verejných 
zákaziek Spoločenstva a rešpektovať ciele 
stanovené v tomto článku. Rozsah 
pôsobnosti a hodnota subdodávateľských 
zmlúv, ktoré sa uzavrú s hlavnou zmluvnou 
stranou, tvoria súčasť zmluvy v prípade 
udelenia verejnej zákazky jednému zdroju.
g) Pri zadávaní zákaziek Európska 
vesmírna agentúra náležite berie do úvahy 
rozhodnutia, investície a výsledky, pokiaľ je 
to relevantné, počas fázy vymedzovania 
a rozvoja programu Galileo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 13 odsek 3a (nový)

Cieľom verejných zákaziek na poskytovanie 
služieb je zaručiť podmienky voľnej súťaže 
vo všetkých fázach priemyselnej dodávky 
a podporovať vyváženú účasť súkromného 
sektora, čo platí najmä pre malé a stredné 
podniky v rôznych členských štátov, ako 
aj zamedziť vytvoreniu alebo posilneniu 
dominantného postavenia.
Podľa možnosti by sa mali prijať opatrenia 
na využívanie paralelných zdrojov s cieľom 
znížiť technologické a priemyselné riziká 
a zlepšiť celkovú kontrolu nákladov 
programov a harmonogramy.

Or. it
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť uplatňovanie pravidiel Spoločenstva o verejných zákazkách na 
poskytovanie služieb. S cieľom predchádzať monopolom je dôležité zabezpečiť podmienky 
voľného prístupu a hospodárskej súťaže v rámci celého priemyselného dodávateľského 
reťazca. Program si vyžaduje pravidlá o verejných zákazkách na poskytovanie služieb, ktoré 
zaručia vyváženú účasť európskeho priemyslu, najmä malých a stredných podnikov, ktoré 
musia mať možnosť zúčastniť sa na verejných súťažiach systému Galileo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 13 odsek 3a (nový)

Zabezpečí sa vyvážená účasť všetkých 
členských štátov na jednotlivých fázach 
projektu. Okrem toho zainteresované strany 
vo všetkých členských štátoch, najmä malé 
a stredné podniky, budú mať príležitosť na 
vývoj a inováciu na základe 
technologického know-how vyplývajúceho z 
obstarávania v rámci programu Galileo.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozsah a spoločenský význam projektu Galileo zásady verejného obstarávania 
v rámci Galileo by mali podporovať otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž v celom 
priemyselnom dodávateľskom reťazci vo všetkých členských štátoch. Najmä MSP by mali mať 
najmä primerané príležitosti na rozvoj a inováciu počas verejného obstarávania v rámci 
programu Galileo. Právom na to upozorňuje spravodajca v odôvodnení k pozmeňujúcemu 
a doplňujúcemu návrhu č. 16. V záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti by sa mala 
potreba vyváženej účasti vrátane MSP vo všetkých členských štátoch výslovne uviesť 
v nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Den Dover

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 13 odsek 3a (nový)

Komisia monitoruje a hodnotí verejné 
obstarávanie Európskej vesmírnej 
agentúry, hospodársku súťaž a príslušné 
trhy EÚ a každý štvrťrok o tom predkladá 
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správu Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto článku sa od Komisie nevyžaduje predkladať pravidelné správy Európskemu 
parlamentu a Rade o pokroku projektu Galileo. Uvedený postup zabezpečí, že Európsky 
parlament a Rada budú môcť monitorovať vývoj verejného obstarávania projektu Galileo 
a v plnej miere niesť svoju spoločnú politickú zodpovednosť za tento program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vladimír Remek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 14 odsek 2

2. Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, sa 
uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8 uvedeného rozhodnutia.

2. Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, sa 
uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Or. cs

Odôvodnenie

Podľa návrhu nariadenia má Výbor pre európske programy GNSS prijímať vykonávacie 
pravidlá, a to najmä schvaľovaním ročných a viacročných pracovných programov. Do 
prijímania takýchto dôležitých vykonávacích rozhodnutí by sa mali v čo najväčšej miere 
zapojiť členské štáty. Najvhodnejším komitologickým postupom na tento účel je regulačný 
postup uvedený v článku 5 rozhodnutia 1999/468. Výbor zriadený nariadením č. 680/2007 (o 
finančnej pomoci v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí), ktorý okrem 
iného prijíma rozhodnutia týkajúce sa ročného a viacročného pracovného programu na 
financovanie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), je takisto regulačným výborom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 14 odsek 4

4. Zástupcovia správnej rady Úradu pre 
dohľad sa zúčastňujú na prácach Výboru 
pre európske programy GNSS. Na prácach 
Výboru pre európske programy GNSS sa 
môžu zúčastňovať aj zástupcovia Riadiacej 
rady pre programy satelitnej navigácie 

4. Na prácach Výboru pre európske 
programy GNSS sa môžu zúčastňovať aj 
zástupcovia Riadiacej rady pre programy 
satelitnej navigácie Európskej vesmírnej 
agentúry, a to za podmienok stanovených 
vnútorným poriadkom výboru. Európsky 
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Európskej vesmírnej agentúry a to za 
podmienok stanovených vnútorným 
poriadkom výboru.

parlament získa štatút pozorovateľa.

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam a finančný dosah programov je potrebné, aby zástupcovia Európskeho 
parlamentu sledovali činnosť Výboru pre európske programy GNSS. Zabezpečí sa tým lepší 
tok informácií a vyššia miera transparentnosti voči verejnosti. Navyše úloha úradu pre 
dohľad by sa mala vzhľadom na navrhované spôsoby realizácie programov prehodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Den Dover

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 14 odsek 4a (nový)

4a. Komisia predkladá každý štvrťrok 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o reálnom pokroku dosiahnutom v rámci 
programu vypracovaného pre projekt 
Galileo, finančných dôsledkoch a trhových 
možnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto odseku 4a (novom) sa od Komisie nevyžaduje predkladať pravidelné správy 
Európskemu parlamentu a Rade o pokroku projektu Galileo. Uvedený postup zabezpečí, že 
Európsky parlament a Rada budú môcť monitorovať vývoj projektu Galileo a v plnej miere 
niesť svoju spoločnú politickú zodpovednosť za tento program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha Ciele európskych programov GNSS zarážka 2

• Ponúkať „službu záchrany života“ (tzv. 
„Safety of Life Service“ alebo SoL) určenú 
pre používateľov, pre ktorých je 
najpodstatnejšia bezpečnosť, a spĺňajúcu 
najmä požiadavky kladené leteckým, 
námorným a železničným sektorom. Táto 

• Ponúkať „službu záchrany života“ (tzv. 
„Safety of Life Service“ alebo SoL) určenú 
pre používateľov, pre ktorých je 
najpodstatnejšia bezpečnosť, a spĺňajúcu 
najmä požiadavky kladené leteckým, 
námorným, železničným sektorom 



AM\702557SK.doc 31/32 PE400.389v01-00

SK

služba takisto zodpovedá požiadavke 
nepretržitosti a obsahuje funkciu celistvosti, 
ktorá umožňuje vopred upozorniť 
používateľa v prípade zlyhania systému.

a sektorom cestnej dopravy. Táto služba 
takisto zodpovedá požiadavke nepretržitosti 
a obsahuje funkciu celistvosti, ktorá 
umožňuje vopred upozorniť používateľa v 
prípade zlyhania systému.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha a (nová)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Príloha a
Štruktúra obstarávania

Hlavné pracovné balíky, 
ktoré zadáva ESA*

Opis

Systémový pracovný balík

1.   Inžinierska podpora 
systému

Zmiešanému priemyselnému tímu sa zadá zákazka na podporu všetkých 
krokov a rozhodnutí v rámci projektovania systému. Tento priemyselný tím 
podporuje ESA počas celého procesu zavádzania vrátane špecifikácie 
systému, analýzy výkonu, testovania, overovania a schvaľovania všetkých 
prvkov infraštruktúry.

Dodávkové pracovné balíky

2.   Dokončenie 
infraštruktúry 
pozemnej misie

Dokončenie prvkov pozemnej misie (poskytovanie navigačných signálov a 
odkazov) prostredníctvom modernizácie rozvojovej infraštruktúry a 
zavádzania doplňujúcich zariadení až do dosiahnutia stavu plnej 
prevádzkovej spôsobilosti. 

3.   Dokončenie 
infraštruktúry 
pozemnej kontroly

Dokončenie prvkov pozemnej kontroly (kontrola jednotlivých satelitov) 
prostredníctvom modernizácie rozvojovej infraštruktúry a zavádzania 
doplňujúcich zariadení až do dosiahnutia stavu plnej prevádzkovej 
spôsobilosti. 

4.   Spolu 26 satelitov:
a) Satelity A
b) Satelity B
c) Satelity C

Úvodný balík 10 – 12 satelitov. 
Druhý balík 6 – 8 satelitov na základe výkonu preukázaného pri dodávke 

balíku A. 
Tretí balík 6 – 8 satelitov na základe výkonu preukázaného pri dodávke 

balíku B.

5.   Nosné rakety Zákazka na vysielanie satelitov s využitím dvoch alebo pokiaľ možno 
viacerých technicky nezávislých druhov nosných rakiet.

Prevádzkový pracovný balík

6.  Operácie Zákazka na prevádzkové činnosti sa zadáva operátorovi. Operátor koordinuje 
celú prevádzku systému Galileo v záujme zabezpečenia úspešnej navigácie. 
Koncepcia prevádzky systému Galileo je založená na dvoch Satelitných 
kontrolných centrách Galileo (GCS/GMS) v mestách Fucino a 
Oberpfaffenhofen a Centre ochrany života v Madride s nepretržitou 
prevádzkou, ktoré zodpovedá za multimodálne služby a aplikácie ochrany 
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života. Centrum ochrany života bude zahŕňať moduly potrebné na 
zabezpečenie potrebnej úrovne integrity, kontinuity a dostupnosti systému, 
ktoré sú založené na GMS (segment pozemnej misie) v studenom záložnom 
režime a GCS (segment pozemnej kontroly) s rovnakou fyzickou konfiguráciou 
a rovnocennými funkčnými charakteristikami ako iné GCS.  Prostredníctvom 
centier má operátor zabezpečiť úlohy misie, kontrolovať prevádzkový stav a 
zabezpečiť a riadiť údržbu celej pozemnej infraštruktúry a súvisiacej 
komunikačnej siete.
Komisia berie na vedomie skutočnosť, že Centrum ochrany života sa môže 
rozhodnúť, že sa vyvinie na plne kvalifikované rovnocenné Satelitné kontrolné 
centrum Galileo, ktorého aktíva budú majetkom Spoločenstva. Investície na 
tento vývoj nezaťažia ďalšími nákladmi dohodnutý rozpočet Spoločenstva na 
programy európskeho GNSS na obdobie rokov 2007 – 2013. Bez toho, aby bola 
ovplyvnená prevádzková spôsobilosť centier v Oberpfaffenhofene and Fucine, 
Komisia v takom prípade zabezpečí, aby bolo toto centrum plne prevádzkovo 
kvalifikované ako Satelitné kontrolné centrum Galileo do konca roka 2013, ak 
splní všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky centrá, a aby sa začlenilo 
do siete troch uvedených centier.

* Ak bude dodávka pracovných balíkov alebo ich súčastí neuspokojivá, tam, kde to bude možné,  sa môžu vykonať vhodné úpravy 
vrátane konkurenčnej verejnej súťaže o zostávajúce práce.

Dodatočné pracovné balíky, 
ktoré zadáva ESA

Opis

Testovacie prijímače Viaczdrojové zákazky na výrobu testovacích prijímačov.

Zákazky na poskytovanie 
služieb

Zákazky s rôznymi poskytovateľmi služieb zamerané na správne 
fungovanie celkovej architektúry systému, ako je poskytovateľ časových 
služieb, poskytovateľ geodetických služieb, rozhrania pátracej a záchrannej 
služby.  

Doplnkové prvky 
infraštruktúry

Prvky infraštruktúry, ktoré sa zabezpečujú nezávisle od uvedených 
zákaziek na poskytovanie služieb, ako je Centrum monitorovania 
bezpečnosti systému Galileo, ktoré má prevádzkovať GSA.

Dodatočný pracovný balík, 
ktorý zadáva Komisia

Opis

Merania výkonu Zákazka na nezávislé meranie kľúčových ukazovateľov výkonu.

Or. en

Odôvodnenie

Nemá zmysel zahŕňať politiku obstarávania, ktorá sa má realizovať, ktorá sa vzťahuje na 
rozdelenie fázy rozmiestňovania na pracovné balíky, bez toho, aby sa do nej tieto balíky 
začlenili.
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