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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
              většina odevzdaných hlasů
     ***I Postup spolupráce (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
                společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším v provádění
evropských družicových navigačních programů (EGNOS a Galileo)
(KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0535),

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0477),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení dne 6. září 20051, 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0345/2007),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o financování evropského družicového 
navigačního programu (Galileo) na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 
2006 o víceletém finančním rámci 2007-20132.

– s ohledem na článek 51 a čl. 55 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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 a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 19

(19) Evropská kosmická agentura, která má (19) Evropská kosmická agentura, která má 
                                               
1  Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
2  Přijaté texty, P6_TA(2007)0272.
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znalosti a zkušenosti v technické oblasti, 
uzavře s Evropským společenstvím 
víceletou úmluvu vztahující se na 
technické stránky spojené s prováděním 
programů. Aby bylo umožněno Komisi, 
zastupující Evropské společenství, plně 
uplatňovat svoji kontrolní pravomoc, musí
úmluva především zahrnovat obecné 
podmínky řízení finančních prostředků 
svěřené Evropské kosmické agentuře a 
stanovit, že smlouvy uzavřené podle 
úmluvy musí být v souladu předpisy 
Společenství o veřejných zakázkách.
Obdobně je vhodné řádně zohlednit 
acquis a již schválené investice, jakož i 
případné platné dohody.

znalosti a zkušenosti v technické oblasti, by 
měla uzavřít s Evropským společenstvím 
víceletou úmluvu vztahující se na 
technické stránky spojené s prováděním 
programů. Aby bylo umožněno Komisi, 
zastupující Evropské společenství, plně 
uplatňovat svoji kontrolní pravomoc, měla 
by úmluva především zahrnovat obecné 
podmínky řízení finančních prostředků 
svěřené Evropské kosmické agentuře.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být chápán v souvislosti s příslušnými pozměňovacími 
návrhy, které byly předloženy k článku 13, zejména pokud jde o úlohu ESA a podmínky správy 
finančních prostředků ES agenturou ESA. Viz také bod odůvodnění 19a. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 19 a (nový)

(19a) Protože programy bude financovat 
Evropské společenství, při zadávání 
veřejných zakázek v rámci těchto 
programů by měla být dodržena pravidla 
Společenství pro veřejné zakázky a jejich 
cílem by měla být především kontrola 
nákladů a snížení rizik a také zvýšení 
účinnosti a snížení závislosti. Je žádoucí, 
aby se do programu zavedl prvek 
hospodářské soutěže, a proto by se každé 
zadávání veřejné zakázky mělo 
uskutečňovat pokud možno na základě 
dvou zdrojů a pravidelných veřejných 
soutěží, pokud to nepovede ke zvýšení 
nákladů a časovému zpoždění v důsledku 
nutnosti úprav návrhů a výrobních 
postupů dalších dodavatelů. Na druhé 
straně by se měly snížit na minimum 
problémové dodávky a dodávky z jednoho 
zdroje. V další fázi výběrového řízení by se 
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mělo přihlížet k rozhodnutím, investicím a 
výsledkům definiční fáze a fáze vývoje 
programu Galileo.

Odůvodnění

Víceletá úmluva mezi ES a ESA o zadávání veřejných zakázek by měla zahrnovat řadu 
povinností ESA, které vyplývají z veřejné povahy programů a z pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek. Tento pozměňovací návrh spolu s pozměňovacím návrhem k článku 13 
zdůrazňuje cíle takového rámce, jako je účinnost, snižování závislosti, omezování rizik a 
kritéria, která se snaží zvýšit hospodářskou soutěž, vyhnout se nedostatkům v dodavatelském 
řetězci, časovým skluzům, duplicitě úkolů atd.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 20 a (nový)

(20a) Mezi Evropským parlamentem a 
Komisí byla dne 22. června 2006 uzavřena 
dohoda o postupech provádění rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.1

----
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve 
znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Odůvodnění

Komise má informovat Evropský parlament o činnosti výborů a zajistit transparentnost 
systému předávání, včasnost zasílání informací a identifikaci různých fází postupu. Za tímto 
účelem uzavřel Evropský Parlament a Komise bilaterální dohodu stanovující tento postup.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 21a (nový)

(21a) Evropské společenství by mělo být 
vlastníkem veškerého hmotného a 
nehmotného majetku vytvořeného nebo 
vyvinutého v rámci programů EGNOS a 
Galileo. Komise proto v případě potřeby 
předloží Evropskému Parlamentu a Radě 
návrh na změnu stávajících právních 
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předpisů Společenství.

Odůvodnění

Pokud bude daný návrh přijat, neexistuje ustanovení zavazující ke změně současných 
právních předpisů. Viz také pozměňovací návrh vkládající nový článek 6a.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 3a (nový)

Specifické cíle programů jsou uvedeny 
v příloze.

Odůvodnění

Cíle evropských systémů a programů GNSS, obecné a specifické, jsou podstatnými prvky 
tohoto základního nástroje. Jeho specifické cíle by proto měly být nedílnou součástí článku. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 4

4. Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím obsahují podmínky a 
pravidla pro případnou účast třetích států 
na dodatečném financování programu.

4. Třetí země se mohou podílet na 
dodatečném financování programu.
Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím s těmito třetími zeměmi 
podle čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES
obsahují podmínky a pravidla jejich 
účasti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se snaží upřesnit postup a úlohu každé instituce ES.

Pozměňovací návrh 7
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Vlastnictví majetku

2a. Evropské společenství je vlastníkem 
veškerého hmotného a nehmotného 
majetku vytvořeného nebo vyvinutého 
v rámci programů.
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Odůvodnění

Program EGNOS by měl být plně integrován a považován za jeden ze dvou pilířů evropské 
infrastruktury v oblasti družicové navigace, a proto je třeba, aby Evropské společenství 
vlastnilo oba systémy.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Částka uvedená v odstavci 1 závisí na 
efektivnosti postupů zadávání zakázek a 
jednání o smlouvě, které dosáhnou 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, a na 
dodržení navrženého časového plánu 
programu, což v obou případech zajistí 
Komise.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje k částce, která je potřebná k realizaci programů, základní 
podmínky a vazby, které při zadávání zakázek a vyjednávání smluv vedou k efektivní správě 
veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 8 odst. 4

4. Částka uvedená v prvním pododstavci 
tohoto článku nezohledňuje 
nepředpokládané finanční závazky, které 
mohou Evropskému společenství 
vzniknout, zejména závazky spojené s 
veřejnou povahou vlastnictví systémů. 
V případě, že taková situace nastane,
předloží Komise vhodné návrhy
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Částka uvedená v prvním pododstavci 
tohoto článku nezohledňuje 
nepředpokládané finanční závazky, které 
mohou Evropskému společenství 
vzniknout, zejména závazky spojené s 
veřejnou povahou vlastnictví systémů. 
Komise proto v roce 2010 předloží vhodný 
návrh Evropskému parlamentu a Radě 
spolu s hodnocením v polovině období , 
aby mohl rozpočtový orgán rozhodnout o 
potřebných finančních prostředcích pro 
programové období začínající v roce 2013, 
včetně všech povinností, které by mohly 
pro Evropské společenství vyplývat 
z veřejného vlastnictví systému.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavázat Komisi k tomu, aby bedlivě sledovala pokrok 
dosažený při realizaci těchto programů a aby využila zkušeností získaných do roku 2010 k 
přesnějšímu odhadu veřejných rozpočtových závazků týkajících se provozní fáze, která má být 
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zahájena v roce 2013.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 9 odst. 2

V případných smlouvách sjednaných se 
soukromým sektorem může být stanoven 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

V případných smlouvách sjednaných se 
soukromým sektorem může být stanoven 
mechanismus rozdělení těchto příjmů. 
Komise předloží Výboru pro evropské 
programy GNSS návrh, který stanoví 
zásady, povinnosti a podmínky používání 
takového mechanismu. Návrh se přijímá v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 14 
odst. 3.

Odůvodnění

Text navržený Komisí lze považovat za neúplný. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
stanovit postup a prvky, které by se měly zahrnout do legislativního návrhu, jež má být 
předložen během zaváděcí fáze, aby se zajistil včasný vstup tohoto mechanismu v platnost ve 
fázi využívání.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 10 odst. 2

Evropské společenství, zastupované 
Komisí, zajišťuje provádění programů, aniž 
jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) 
č. 1321/2004. Za tímto účelem Komise 
vytváří vhodné nástroje a vlastní zdroje 
nezbytné k plnění svého úkolu. Může 
vyzvat nezávislé odborníky, aby jí 
pomáhali s dohledem nad řízením 
programů. Mohou ji rovněž pomáhat 
odborníci z členských států a provádět 
finanční nebo technické audity.

Evropské společenství, zastupované 
Komisí, zajišťuje provádění programů, aniž 
jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) 
č. 1321/2004. Za tímto účelem Komise 
vytváří vhodné nástroje a vlastní zdroje 
nezbytné k plnění svého úkolu, přičemž 
zamezí zdvojování struktur a funkcí. 
Mohou jí rovněž pomáhat odborníci 
z členských států a provádět finanční nebo 
technické audity.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Evropskému úřadu pro dohled nad GNSS je přiznána úloha všeobecné 
pomoci Komisi, je Komisi nápomocen ve všech záležitostech souvisejících s realizací; kromě 
toho mohou Komisi pomáhat odborníci z členských států.
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Pozměňovací návrh 12
Článek 10a (nový)

Článek 10a
Bezpečnost programů

Bezpečnostní požadavky programu 
zajišťuje Výbor pro evropské programů 
GNSS.
Kdykoli bude fungováním systémů 
ohrožena bezpečnost Evropské unie nebo
členských států, použijí se postupy 
uvedené ve společné akci 004/552/SZBP. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví úlohu Výboru pro evropské programy GNSS při řízení
záležitostí a postupů v oblasti bezpečnosti, které se mají použít v případě, že bude ohrožena 
bezpečnost EU nebo jejích členských států.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 11 odst. 3

3. Komise přijme víceletý pracovní plán a 
jeho případné změny postupem uvedeným 
v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.

3. Komise přijme víceletý pracovní plán, 
roční pracovní plány a realizační plány a 
schválí související financování programů 
a jejich případné změny postupem 
uvedeným v čl. 14 odst. 3.

Odůvodnění

Komisi vzniká další povinnost, kterou bude plnit na základě regulativního postupu 
s kontrolou.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 11 odst. 4

4. Změny přílohy jsou přijímány Komisí. 
Opatření, která mají za cíl měnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, jsou 
přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

vypouští se
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 1 o 
tom, co je či není podstatný prvek základního právního nástroje podle interinstitucionální 
dohody ze dne 22. prosince 1998 o tvorbě právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 13 odst. 2

Úmluva stanoví obecné podmínky pro 
správu peněžních prostředků, které jsou 
svěřeny Evropské kosmické agentuře, a 
zejména pro činnosti, které by měly být 
provedeny, s nimi spojené financování, 
správní postupy, pro opatření pro dohled a 
kontrolu, pro opatření, která se použijí 
v případě špatného provádění úmluvy, pro 
režim vlastnictví hmotného a nehmotného 
majetku.

Víceletá úmluva stanoví obecné podmínky 
pro správu peněžních prostředků, které 
jsou svěřeny Evropské kosmické agentuře, 
a zejména pro činnosti, které by měly být 
provedeny, s nimi spojené financování, 
správní postupy, pro opatření pro dohled a 
kontrolu, pro opatření, která se použijí 
v případě špatného provádění úmluvy, pro 
režim vlastnictví hmotného a nehmotného 
majetku.

Odůvodnění

Jednoduchá oprava nevyžadující vysvětlení.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 13 odst. 2b (nový)

Víceletá dohoda rovněž stanoví, že:
(a) Evropská kosmická agentura používá 
pravidla Společenství o zadávání 
veřejných zakázek. 
(b) Evropská kosmická agentura zajišťuje 
transparentní a včasné informace o 
příslušných pravidlech zadávání 
veřejných zakázek, kritériích výběru a 
ostatních souvisejících otázkách a jasně o 
nich informuje. 
(c) Cílem zadávání veřejných zakázek 
v rámci víceleté dohody je dosáhnout 
otevřeného přístupu a spravedlivé 
hospodářské soutěže v celém 
průmyslovém dodavatelském řetězci a 
podpořit vyváženou účast subjektů 
soukromého sektoru v členských státech. 
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Evropská kosmická agentura zamezuje 
vzniku nebo posilování dominantních 
postavení.
(d) Evropská kosmická agentura zařazuje 
smlouvy týkající se infrastruktury do 
balíčků hlavních segmentů a do 
doplňkových pracovních balíčků.
(e) V případě možnosti se při zadávání 
zakázek používají dva paralelní zdroje 
dodávek s cílem snížit technologická a 
průmyslová rizika a závislost a zlepšit 
celkovou kontrolu nákladů na program a 
jeho časového plánu.
(f) Pokud při zadávání zakázek nelze 
použít dva zdroje, smlouva stanoví, že 
dodavatel musí v případě subdodávek 
použít pravidla Společenství o veřejných 
zakázkách a dodržet cíle stanovené 
v tomto článku. Rozsah a hodnota 
subdodávek, které hlavní dodavatel zadá 
subdodavatelům, je v případě dodávek z 
jednoho zdroje součástí smlouvy.
(g) Při vyjednáváních smluv Evropská 
kosmická agentura, pokud je to vhodné, 
patřičně zohlední rozhodnutí, investice a 
výsledky dosažené v definiční fázi a ve fázi 
vývoje programu Galileo.

Odůvodnění

Je důležité, aby byla používána pravidla Společenství pro zadávání veřejných zakázek. Musí 
se zajistit otevřený přístup a spravedlivá hospodářská soutěž v celém průmyslovém 
dodavatelském řetězci, aby se zabránilo vytváření monopolů. Program potřebuje takový 
způsob zadávání zakázek, který zajistí vyváženou účast evropského průmyslu, protože ve fázi 
vývoje již shromáždil dostatečné know-how. Zainteresované subjekty ve všech členských 
státech, zejména malé a střední podniky, musí dostat příležitost k účasti ve výběrových řízení 
v rámci zadávání zakázek v programu Galileo.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 13 odst. 3

Smlouvy uzavřené na základě této úmluvy 
budou podléhat pravidlům Společenství 
v oblasti veřejných zakázek, aniž budou 

Smlouvy uzavřené na základě víceleté
úmluvy budou podléhat pravidlům 
Společenství v oblasti veřejných zakázek, 
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dotčena opatření, která je nezbytné 
přijmout, aby byly ochráněny základní 
zájmy v oblasti bezpečnosti Evropského 
společenství nebo veřejné bezpečnosti.
Budou dodržovat strukturu a vlastnosti 
programů Společenství.

aniž budou dotčena opatření, která je 
nezbytné přijmout, aby byly ochráněny 
základní zájmy v oblasti bezpečnosti 
Evropského společenství nebo veřejné 
bezpečnosti, které spočívají ve strategické 
povaze těchto programů a v požadavcích
na bezpečnost a kontrolu vývozu. Hlavní 
podmínky smluv uzavřených na základě 
víceleté úmluvy podléhají schválení v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 14 
odst. 2.

Odůvodnění

Viz předcházející odůvodnění.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 13 odst. 3a (nový)

3a. Komise sleduje a hodnotí zadávání 
zakázek Evropské kosmické agentury , 
hospodářskou soutěž a příslušné trhy EU 
a neprodleně o tom podává zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Viz předcházející odůvodnění.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 14 odst. 3

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se ustanovení čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se článek 5a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
uvedeného rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k odůvodnění 20a (nové) po 
dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí o uplatňovaní regulativního postupu s 
kontrolou.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 14 odst. 4a (nový)
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4a. Výbor pro evropské programy GNSS 
může vyzvat nezávislé odborníky, aby 
provedli finanční a technické audity 
programů. Nezávislí odborníci mohou 
Výboru pro evropské programy GNSS 
navrhnout přijetí vhodných opatření.
Za účelem sledování programů má 
Evropský parlament právo jmenovat do 
Výboru pro evropské programy GNSS 
nezávislého odborníka.

Odůvodnění

S přihlédnutím ke společné politické odpovědnosti Parlamentu a Rady za tento program a 
s ohledem na jeho jedinečný charakter je nutné, aby byl Parlament schopen sledovat jeho 
realizaci. To vyžaduje pomoc nezávislých odborníků. V první zprávě Parlamentu A6-
0212/2005 o programu Galileo se jasně uvádí pozorovatelský status Parlamentu na schůzích 
správní rady GSA, jak byl tehdy stanoven.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 14 odst. 5

5. Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím mohou obsahovat 
ustanovení o spolupráci třetích států nebo 
mezinárodních organizací s Výborem pro 
evropské programy GNSS na základě 
podmínek jeho vnitřního nařízení.

5. Dohody a úmluvy uzavřené Evropským 
společenstvím na základě čl. 4 odst. 4 
mohou obsahovat ustanovení o spolupráci 
třetích států nebo mezinárodních 
organizací s Výborem pro evropské 
programy GNSS na základě podmínek jeho 
vnitřního nařízení.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 4 odst. 4.

Pozměňovací návrh 22
Příloha odstavec 1

Evropské systémy a programy GNSS, 
jakož i obecné cíle a fáze programů jsou
uvedeny v článku 1, 3 a 5 tohoto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.
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