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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadaljevanju 
izvajanja evropskih satelitskih radionavigacijskih programov (EGNOS in Galileo)
(KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0535),

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0477),

– ob upoštevanju svojega stališča ob prvi obravnavi predloga 6. septembra 20051, 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 156 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0345/2007),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o financiranju Evropskega programa 
satelitske radionavigacije (GALILEO) v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 
17. maja 2006 in večletnim finančnim okvirom 2007–20132.

– ob upoštevanju člena 51 in člena 55(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za promet in turizem (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 19

(19) Evropska vesoljska agencija, ki ima 
strokovno znanje na tehničnem področju, 
bo z Evropsko skupnostjo sklenila večletni 

(19) Evropska vesoljska agencija, ki ima 
strokovno znanje na tehničnem področju, 
mora z Evropsko skupnostjo skleniti

                                               
1  UL C 193 E, 17.8.2006, str. 61.
2  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0272.
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sporazum, ki bo pokrival tehnične vidike, 
povezane z izvajanjem programov. Da bi 
Komisiji, ki zastopa Evropsko skupnost, 
omogočili polno izvajanje njenega 
pooblastila za nadzor, mora sporazum 
zlasti vključevati splošne pogoje 
upravljanja sredstev, zaupanih Evropski 
vesoljski agenciji, in predvideti, da se pri 
naročilih, oddanih na podlagi sporazuma, 
upoštevajo predpisi Skupnosti o javnih 
naročilih. V tem okviru je treba ustrezno 
upoštevati obstoječe dosežke in odobrene 
naložbe ter po potrebi tudi veljavne 
sporazume.

večletni sporazum, ki bo pokrival tehnične 
vidike, povezane z izvajanjem programov. 
Da bi Komisiji, ki zastopa Evropsko 
skupnost, omogočili polno izvajanje 
njenega pooblastila za nadzor, mora 
sporazum vključevati splošne pogoje 
upravljanja sredstev, zaupanih Evropski 
vesoljski agenciji. 

Obrazložitev

Na ta predlog spremembe je treba gledati v povezavi z zadevnimi predlogi sprememb k členu 
13, zlasti o vlogi Evropske vesoljske agencije in pogojih za njeno upravljanje s sredstvi ES. 
Glej tudi Uvodno izjavo (19a). 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) Ker bo programe financirala 
Evropska skupnost, morajo biti javna 
naročila v okviru programov skladna s 
pravili Skupnosti o javnih naročilih ter v 
prvi vrsti usmerjena k nadziranju stroškov 
in zmanjševanju tveganj ter k izboljšanju 
učinkovitosti in zmanjševanju odvisnosti. 
Zaželeno je, da se v programe vključi 
element konkurence, zaradi česar mora 
biti pri vseh javnih naročilih, kjer je to 
možno, vsa javna naročila temeljiti na 
izbiri vsaj dveh ponudnikov in rednih 
javnih razpisih, razen če bi to pomenilo 
dodatne stroške in zamude zaradi 
prilagajanja zasnove in načina 
proizvodnje pri dodatnih dobavljalcih. Po 
drugi strani se je treba izogibati ozkim 
grlom v dobavi in odvisnosti od enega 
samega dobavljalca. Odločitve, investicije 
in dosežke v opredelitveni in razvojni fazi 
programa Galileo je treba upoštevati v 
naslednji fazi razpisov.
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Obrazložitev

Večletni sporazum med ES in Evropsko vesoljsko agencijo mora vključevati številne 
obveznosti za Evropsko vesoljsko agencijo, ki izhajajo iz javnega značaja programov in iz 
pravil javnega naročanja. Ta predlog spremembe skupaj s spremembo člena 13 poudarja 
cilje takega okvira, kakršni so učinkovitost, zmanjševanje odvisnosti in tveganj ter kriteriji za 
spodbujanje konkurence, izogibanje ozkim grlom v dobavi, zamudam, podvajanju nalog itd.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 20 a (novo)

Med Evropskim parlamentom in Komisijo 
je bil dosežen sporazum o postopkih za 
izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 
22. julija 2006 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.1

----
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, spremenjen z 
Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 
11).

Obrazložitev

Komisija mora obveščati Evropski parlament o aktivnostih odborov, da se zagotovi 
preglednost sistema prenosa, pravočasno posredovanje podatkov in identifikacijo posameznih 
faz postopka. S tem namenom sta Evropski parlament in Komisija sklenila dvostranski 
sporazum ki določa postopek.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 21 a (novo)

(21a) Evropska skupnost mora biti lastnik 
vseh opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, ustvarjenih ali razvitih v okviru 
programov EGNOS in Galileo. Komisija 
mora zato Evropskemu parlamentu in 
Svetu podati predlog spremembe obstoječe 
zakonodaje Skupnosti, kjer je to potrebno.

Obrazložitev

Manjka zaveza, da se spremeni obstoječa zakonodaja potem, ko bo sprejet obravnavani 
predlog. Glej tudi dodan člen 6a.
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Predlog spremembe 5
Člen 1, odstavek 3 a (novo)

Specifični cilji programov so navedeni v 
prilogi.

Obrazložitev

Cilji evropskih sistemov in programov GNSS, tako splošni kot specifični, so bistven del tega 
temeljnega dokumenta. Zato morajo biti njegovi specifični cilji zapisani v enem izmed členov.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 4

4. V pogodbah ali sporazumih, ki jih sklene 
Evropska skupnost, so določeni pogoji in 
načini za morebitno udeležbo tretjih držav 
pri dodatnem financiranju programa.

4. Pri zagotavljanju dodatnih sredstev za 
program se lahko udeležijo tudi tretje 
države. V pogodbah ali sporazumih, ki jih 
Evropska skupnost sklene s takšnimi 
tretjimi državami v skladu s členom 
300(3) Pogodbe ES, so določeni pogoji in 
natančna pravila za njihovo udeležbo.

Obrazložitev

Namen spremembe je razjasniti postopek in vlogo vsake institucije ES.

Predlog spremembe 7
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Lastništvo sredstev

2a. Evropska skupnost mora biti lastnik 
vseh opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, ustvarjenih ali razvitih v okviru 
programov.

Obrazložitev

Program EGNOS mora biti vključen v celoti in opredeljen kot eden od dveh stebrov evropske 
satelitske radionavigacijske infrastrukture. Zato mora imeti Evropska skupnost v lasti oba 
sistema.
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Predlog spremembe 8
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Znesek, omenjen v odstavku 1, je 
odvisen od učinkovite izvedbe postopkov 
javnega naročanja in pogajanj o 
najugodnejših pogodbah ter od 
spoštovanja predlaganega časovnega 
razporeda. Oboje zagotovi Komisija.

Obrazložitev

Ta sprememba znesku, potrebnemu za izvedbo programov, dodaja osnovne pogoje ter zaveze 
pri javnem naročanju in pogajanjih o pogodbah za učinkovito upravljanje z javnimi sredstvi.

Predlog spremembe 9
Člen 8, odstavek 4

4. Znesek, omenjen v prvem odstavku tega 
člena, ne upošteva nepredvidenih finančnih 
obveznosti, ki bi jih Evropska skupnost 
utegnila nositi, zlasti obveznosti, 
povezanih z javnim značajem lastništva 
sistemov. V takem primeru bo Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila ustrezne predloge.

4. Znesek, omenjen v prvem odstavku tega 
člena, ne upošteva nepredvidenih finančnih 
obveznosti, ki bi jih Evropska skupnost 
utegnila nositi, zlasti obveznosti, 
povezanih z javnim značajem lastništva 
sistemov. Komisija zato Evropskemu 
parlamentu in Svetu leta 2010 poda 
predlog skupaj z vmesnim pregledom, s 
čimer organu za izvajanje proračuna 
omogoči, da za obdobje finančnega 
načrtovanja z začetkom leta 2013 določi 
potrebna sredstva, vključno z vsemi 
obveznostmi, ki bi jih Evropska skupnost 
lahko imela v zvezi z javnim lastništvom 
sistema.

Obrazložitev

Namen te spremembe je obvezati Komisijo, da budno spremlja napredek pri izvajanju 
programov ter da uporabi izkušnje, pridobljene do leta 2010, za bolj natančno oceno 
javnoproračunskih obveznosti v zvezi z operativno fazo, ki se bo začela leta 2013.

Predlog spremembe 10
Člen 9, odstavek 2

Mehanizem delitve prihodkov se lahko 
določi v morebitni(-ih) pogodbi(-ah), 

Mehanizem delitve prihodkov se lahko 
določi v morebitni(-ih) pogodbi(-ah), 
sklenjeni(-ih) z zasebnim sektorjem. 
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sklenjeni(-ih) z zasebnim sektorjem. Komisija odboru za evropske programe 
GNSS poda predlog, v katerem so 
navedena načela, zaveze in pogoji izvedbe 
takšnega mehanizma. Predlog se sprejme  
v skladu s postopkom iz člena 14(3).

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je mogoče označiti kot pomanjkljivo.. Namen spremembe
je opredeliti postopek in elemente, ki morajo biti vključeni v zakonodajnem predlogu, ki bo 
podan med uvajalno fazo, da se zagotovi pravočasna uveljavitev tega mehanizma za fazo 
izkoriščanja.

Predlog spremembe 11
Člen 10, odstavek 2

Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija, 
zagotavlja izvajanje programov brez 
poseganja v določbe Uredbe (ES) št. 
1321/2004. Komisija v ta namen vzpostavi 
ustrezne instrumente in razpolaga z viri, 
potrebnimi za izpolnitev svoje naloge. Za 
pomoč pri spremljanju in vodenju 
programov se lahko obrne na neodvisne 
strokovnjake. Lahko se obrne tudi na 
strokovnjake iz držav članic in naroči 
finančne ali strokovne revizije.

Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija, 
zagotavlja izvajanje programov brez 
poseganja v določbe Uredbe (ES) št. 
1321/2004. Komisija v ta namen vzpostavi 
ustrezne instrumente in razpolaga z viri, 
potrebnimi za izpolnitev svoje naloge, in se 
izogiba podvajanju struktur in funkcij. 
Lahko se obrne tudi na strokovnjake iz 
držav članic in naroči finančne ali 
strokovne revizije.

Obrazložitev

Ker je Evropskemu nadzornemu organu za GNSS podeljena splošna vloga asistence Komisiji, 
pomaga Komisiji pri vseh zadevah v zvezi z izvedbo. Komisiji lahko pomagajo tudi 
strokovnjaki iz držav članic.

Predlog spremembe 12
Člen 10 a (novo)

Člen 10a
Varnost programa

Varnostne zahteve programa zagotovi 
odbor za evropske programe GNSS.
Kadar obratovanje sistemov predstavlja 
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tveganje za Evropsko unijo ali države 
članice, obveljajo postopki, določeni v 
Skupnem ukrepu 2004/552/SZVP.

Obrazložitev

Sprememba določa vlogo odbora za evropske programe GNSS pri vodenju varnostnih zadev 
in postopke, ki jim je treba slediti, ko e pod vprašajem varnost Evropske unije in držav članic.

Predlog spremembe 13
Člen 11, odstavek 3

3. Komisija sprejme večletni delovni 
program in njegove morebitne spremembe 
v skladu s postopkom iz člena 14(2) te 
uredbe.

3. Komisija sprejme večletni delovni 
program, letne delovne programe in 
načrte za izvedbo, ter odobri združeno 
financiranje programov in njegove 
morebitne spremembe v skladu s 
postopkom iz člena 14(3).

Obrazložitev

Komisiji je naložena dodatna odgovornost, ki bo izpeljana v okviru regulativnega postopka s 
pregledom.

Predlog spremembe 14
Člen 11, odstavek 4

4. Spremembe Priloge sprejme Komisija. 
Ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(3).

črtano

Obrazložitev

Na ta predlog spremembe je treba gledati v povezavi s spremembo člena 1, ki se nanaša na to, 
kaj so bistveni in kaj nebistveni elementi v osnovnem pravnem instrumentu, kot je določeno v 
medinstitucionalnem sporazumu iz 22. decembra 1998 o pripravi pravnih aktov Skupnosti. 

Predlog spremembe 15
Člen 13, odstavek 2

V sporazumu so določeni splošni pogoji 
upravljanja sredstev, zaupanih Evropski 

V večletnem sporazumu so določeni 
splošni pogoji upravljanja sredstev, 
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vesoljski agenciji, in zlasti ukrepi, ki jih je 
treba izvesti, povezano financiranje, 
postopki upravljanja, ukrepi spremljanja in 
nadzora, ukrepi, ki se uporabljajo v 
primeru pomanjkljivega izvajanja 
sporazuma ter sistem lastništva 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

zaupanih Evropski vesoljski agenciji, in 
zlasti ukrepi, ki jih je treba izvesti, 
povezano financiranje, postopki 
upravljanja, ukrepi spremljanja in nadzora, 
ukrepi, ki se uporabljajo v primeru 
pomanjkljivega izvajanja sporazuma ter 
sistem lastništva opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev.

Obrazložitev

Preprost popravek, ne potrebuje pojasnila.

Predlog spremembe 16
Člen 13, odstavek 2 b (novo)

Večletni sporazum določa tudi naslednje:
(a) Evropska vesoljska agencija pri javnih 
naročilih uporablja pravila Skupnosti.
(b) Evropska vesoljska agencija zagotovi 
jasno, pregledno in pravočasno 
obveščanje o pravilih javnega naročanja 
in, selekcijskih kriterijih in vseh drugih 
zadevah v povezavi s tem.
(c) Javna naročila v okviru večletnega 
sporazuma stremijo k odprtemu dostopu 
in pravični konkurenci v vsej dobavni 
verigi ter k spodbujanju uravnotežene 
udeležbe akterjev iz zasebnega sektorja po 
državah članicah. Evropska vesoljska 
agencija se izogiba ustvarjanju ali krepitvi 
dominantnih položajev.
(d) Evropska vesoljska agencija razdeli 
pogodbe v zvezi z infrastrukturo v glavne 
segmentne pakete in dodatne delovne 
pakete.
Kjer je to možno, bodo razpisana 
vzporedna javna naročila z izbiro najmanj 
dveh ponudnikov; namen tega je 
zmanjšati tehnološka in industrijska 
tveganja in odvisnosti ter izboljšati nadzor 
nad celotnimi stroški in časovnimi 
razporedi programov.
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(f) Kjer ni možna izbira vsaj dveh 
ponudnikov, mora pogodba zagotoviti, da 
bo izbrani ponudnik pri sklepanju pogodb 
s podizvajalci uporabil pravila Skupnosti 
o javnih pogodbah in spoštoval cilje, 
določene v tem členu. Obseg in vrednost 
pogodb s podizvajalci se v primeru izbire 
enega ponudnika določi v pogodbi z 
izbranim ponudnikom.
(g) Evropska vesoljska agencija pri 
pogajanjih o pogodbah upošteva zadevne 
odločitve, investicije in dosežke iz 
opredelitvene in razvojne faze programa 
Galileo.

Obrazložitev

Bistveno je, da se uporabijo pravila Skupnosti o javnih naročilih. Skozi celotno industrijsko 
dobavno verigo je treba zagotoviti odprt dostop in pošteno konkurenco, da se prepreči 
vzpostavljanje monopolov. Program zahteva pristop k javnim naročilom, ki bo zagotovil 
uravnoteženo udeležbo evropske industrije, ki je v razvojni fazi že nabrala dragoceno znanje 
in izkušnje. Zainteresirane strani v državah članicah, zlasti mala in srednje velika podjetja, 
morajo imeti možnost sodelovati pri javnih naročilih programa Galileo.

Predlog spremembe 17
Člen 13, odstavek 3

Naročila, sklenjena na podlagi navedenega
sporazuma, morajo upoštevati predpise 
Skupnosti o javnih naročilih, brez 
poseganja v ukrepe, potrebne za zaščito 
bistvenih interesov varnosti Evropske 
skupnosti ali javne varnosti. Naročila 
morajo upoštevati zgradbo in skupnostno 
naravo programov.

Naročila, sklenjena na podlagi večletnega
sporazuma, morajo upoštevati predpise 
Skupnosti o javnih naročilih, brez 
poseganja v ukrepe, potrebne za zaščito 
bistvenih interesov varnosti Evropske 
skupnosti ali javne varnosti, ki so v 
strateškem značaju programov in v 
zahtevah varnosti in nadzora izvoza.
Glavna določila in pogoji glede pogodb, 
sklenjenih v okviru večletnega sporazuma, 
so se odobrijo v skladu s postopkom iz 
člena 14(2).

Obrazložitev

Glej prejšnje obrazložitve.



PE396.800v01-00 14/15 PR\693920SL.doc

SL

Predlog spremembe 18
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

3a. Komisija spremlja in ocenjuje 
postopke javnega naročanja, konkurenco 
in zadevne evropske trge Evropske 
vesoljske agencije ter o tem brez 
nepotrebnega odlašanja poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Glej prejšnje obrazložitve.

Predlog spremembe 19
Člen 14, odstavek 3

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s spemembo Uvodne izjave 20 a (novo), ki se nanaša na 
sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo o izvedbi regulativnega postopka z 
nadzorom.

Predlog spremembe 20
Člen 14, odstavek 4 a (novo)

4a. Odbor za evropske programe GNSS 
lahko skliče neodvisne strokovnjake za 
izpeljavo finančne in tehnične revizije 
programov. Neodvisni strokovnjaki lahko 
odboru za evropske programe GNSS 
predlagajo primerne ukrepe.
Za nadzor programov ima Evropski 
parlament pravico napotitve neodvisnega 
strokovnjaka k odboru za evropske 
programe GNSS.

Obrazložitev

Ob upoštevanju deljene politične odgovornosti Parlamenta in Sveta glede programa ter 
posebnega značaja programa je bistveno, da ima Parlament možnost nadzora napredka. To 
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zahteva pomoč neodvisnih strokovnjakov. V prvem poročilu Parlamenta o programu Galileo 
(A6-0212/2005) je prav tako jasno naveden že takrat predviden status Parlamenta kot 
opazovalca na sestankih odbora za evropske programe GNSS.

Predlog spremembe 21
Člen 14, odstavek 5

5. V pogodbah ali sporazumih, ki jih sklene 
Evropska skupnost, je lahko predvidena 
udeležba tretjih držav ali mednarodnih 
organizacij pri delu odbora za evropske 
programe GNSS, pod pogoji, določenimi v 
njegovem poslovniku.

5. V pogodbah ali sporazumih, ki jih sklene 
Evropska skupnost v okviru člena 4(4), je 
lahko predvidena udeležba tretjih držav ali 
mednarodnih organizacij pri delu odbora za 
evropske programe GNSS, pod pogoji, 
določenimi v njegovem poslovniku.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 4(4).

Predlog spremembe 22
Priloga, odstavek 1

Evropska sistema in programa GNSS ter 
splošni cilji in faze programov so določeni 
v členih 1, 3 in 5 te uredbe.

črtano

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 1.
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