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MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon arendas kontseptsiooni 
edasi teatises „Kodanike teenistuses oleva 
Euroopa Liidu kosmosestrateegia 
väljatöötamine”, kus ta rõhutas, et 
kosmoseinfrastruktuur võib teenida ELi 
julgeoleku- ja kaitsehuve.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) SST teenuste osutamisest saavad kasu 
kõik kosmosepõhiseid infrastruktuure 
omavad avalik-õiguslikud ja eraettevõtjad, 
sealhulgas Euroopa Liit, pidades silmas 
liidu kohustusi seoses ELi 
kosmoseprogrammidega – need on 
Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja 
Galileo programm, mida rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta,12 ning 
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire 
programm (GMES), mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(6) SST teenuste osutamisest saavad kasu 
kõik kosmosepõhiseid infrastruktuure 
omavad avalik-õiguslikud ja eraettevõtjad, 
sealhulgas Euroopa Liit, pidades silmas 
liidu kohustusi seoses ELi 
kosmoseprogrammidega – need on 
Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja 
Galileo programm, mida rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta,12 ning 
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire 
programm (GMES), mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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22. septembri 2010. aasta määrusega
(EL) nr 911/2010 Maa seire Euroopa 
programmi (GMES) ja selle esialgsete 
toimingute kohta (2011–2013)13.
Taassisenemishoiatused on kasulikud ka 
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele.

22. septembri 2010. aasta määrusega
(EL) nr 911/2010 Maa seire Euroopa 
programmi (GMES) ja selle esialgsete 
toimingute kohta (2011–2013)13.
Taassisenemishoiatused on kasulikud ka 
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele. Ehitades järkjärgult üles 
oma süsteeme nagu Galileo ja 
Copernicus, osutab EL teenuseid, mis on 
olulised tsiviil- ja sõjaliste võimete 
seisukohast.

__________________ __________________
12 ELT L 196, 27.4.2008, lk 1. 12 ELT L 196, 27.4.2008, lk 1.
13 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1. 13 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) SST toetusprogramm peaks aitama 
tagada avakosmose rahumeelse uurimise 
ja kasutamise.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) SST toetusprogramm peaks täiendama 
ka kehtivaid leevendusmeetmeid, näiteks 
ÜRO suuniseid kosmosejäätmete 
vähendamiseks, või muid algatusi, näiteks
liidu ettepanek võtta vastu 
avakosmosetegevuse rahvusvaheline 
tegevusjuhend.

(8) SST toetusprogramm peaks täiendama 
ka kehtivaid leevendusmeetmeid, näiteks 
ÜRO suuniseid kosmosejäätmete 
vähendamiseks, või muid algatusi, ning 
olema kooskõlas liidu ettepanekuga võtta 
vastu avakosmosetegevuse rahvusvaheline 
tegevusjuhend.



AD\1011843ET.doc 5/16 PE519.586v03-00

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon jätkab tihedas koostöös 
Euroopa Kosmoseagentuuri ja muude 
sidusrühmadega kosmoseteemalisi 
dialooge oma strateegiliste partneritega; 
SST Euroopa teenustega seoses tuleks 
jätkata ja hoogustada koostööd Ameerika 
Ühendriikidega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisaks vajadusele pikaajalise ja 
põhjaliku SSA võimekuse järele peaks 
Euroopa Liit lugema esmatähtsaks ja 
toetama algatusi kosmosejäätmete aktiivse 
kõrvaldamise ja passiveerimise meetmete 
võtmiseks, nagu näiteks ESA algatus, 
ning neist kasu saama, kuna see on parim 
tulemuslik viis, kuidas vähendada 
kokkupõrkeohtu ning ohtusid, mis on 
seotud kosmosejäätmete kontrollimatu 
taassisenemisega Maa atmosfääri.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tsiviil- ja sõjalise valdkonna SSA 
kasutajanõuded määrati kindlaks komisjoni 
talituste töödokumendis, mis käsitleb 

(9) Tsiviil- ja sõjalise valdkonna SSA 
kasutajanõuded määrati kindlaks komisjoni 
talituste töödokumendis, mis käsitleb 
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Euroopa kõrgetasemelisi tsiviil- ja sõjalise 
valdkonna SSA kasutajanõudeid14 ning 
mille liikmesriigid kiitsid heaks nõukogu 
poliitika- ja julgeolekukomitees
18. novembril 201115. SST teenuseid tuleks 
osutada ainult tsiviilotstarbel. Käesolevas 
otsuses ei tuleks käsitleda puhtalt sõjalisi 
nõudeid.

Euroopa kõrgetasemelisi tsiviil- ja sõjalise 
valdkonna SSA kasutajanõudeid14 ning 
mille liikmesriigid kiitsid heaks nõukogu 
poliitika- ja julgeolekukomitees
18. novembril 201115. SST teenuseid tuleks 
osutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel 
otstarbel. Tuleks põhjalikult analüüsida, 
millist kasu saavad SST teenustest ELi 
liikmesriikide sõjalised võimed ning 
kuidas need teenused aitavad kaitsta 
avakosmoselepingu täitmist.

__________________ __________________
14 SEK(2011) 1247 (lõplik), 12.10.2011. 14 SEK(2011) 1247 (lõplik), 12.10.2011.
15 Vt nõukogu dokumenti 15715/11, 
24.10.2011.

15 Vt nõukogu dokumenti 15715/11, 
24.10.2011.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu Satelliidikeskus –
asutus, mille liit moodustas nõukogu 
20. juuli 2001. aasta ühismeetme 
2001/555/ÜVJP (Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse loomise kohta)16 alusel 
ning mis pakub georuumilisi kujutisi 
käsitleva teabega seotud ning erineva 
salastatuse tasemega teenuseid ja tooteid 
tsiviil- ja militaarkasutajatele – võiks 
vastutada SST teenuste toimimise ja 
osutamise eest. Keskuse eksperditeadmised
konfidentsiaalse teabe käsitlemisel 
turvalises keskkonnas ja tema tihedad 
institutsionaalsed sidemed liikmesriikidega 
aitavad hõlbustada SST teenuste osutamist.
Eeltingimus Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse osalemiseks SST 
toetusprogrammis on nõukogu ühismeetme 
muutmine, sest ühismeetmega ei nähta 
praegu ette nimetatud keskuse tegutsemist 
SST valdkonnas.

(11) Euroopa Liidu Satelliidikeskus –
asutus, mille liit moodustas nõukogu 
20. juuli 2001. aasta ühismeetme 
2001/555/ÜVJP (Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse loomise kohta)16 alusel 
ning mis pakub georuumilisi kujutisi 
käsitleva teabega seotud ning erineva 
salastatuse tasemega teenuseid ja tooteid 
tsiviil- ja militaarkasutajatele – võiks 
vastutada SST teenuste toimimise ja 
osutamise eest. Keskuse eksperditeadmised
salastatud teabe käsitlemisel turvalises 
keskkonnas ja tema tihedad 
institutsionaalsed sidemed liikmesriikidega 
aitavad hõlbustada SST teenuste osutamist.
Eeltingimus Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse osalemiseks SST 
toetusprogrammis on nõukogu ühismeetme 
muutmine, sest ühismeetmega ei nähta 
praegu ette nimetatud keskuse tegutsemist 
SST valdkonnas.

__________________ __________________
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16 EÜT L 200, 25.7.2001, lk 5. 16 EÜT L 200, 25.7.2001, lk 5.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kõnealuse määruse kohaselt vastu 
võetud meetmete puhul tuleks võtta 
arvesse Euroopa Liidu Lepingu V jaotise 
sätteid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „osalev liikmesriik” – ELi 
liikmesriik, mis osaleb SST 
toetusprogrammis komisjoni otsuse alusel 
ja pärast Euroopa Liidu 
Satelliidikeskusega koostöökokkuleppe 
sõlmimist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) „riiklik sensor” – ühe või mitme 
liikmesriigi ainukontrolli all olev sensor;
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST toetusprogrammi eesmärk on toetada 
meetmeid, mis on suunatud SST 
suutlikkuse loomisele ning eelkõige 
järgmisi meetmeid:

SST toetusprogrammi eesmärk on toetada 
meetmeid, mis on suunatud SST 
suutlikkuse loomisele ja säilitamisele, ning 
eelkõige järgmisi meetmeid:

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine eesmärgiga 
jälgida kosmoseobjekte ja teha nende üle 
seiret;

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine, toimimise tagamine ja 
tõhustamine eesmärgiga jälgida 
kosmoseobjekte ja teha nende üle seiret;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötlemisfunktsiooni loomine ja
toimimise tagamine eesmärgiga töödelda ja 
analüüsida sensorite abil kogutud 
SST andmeid, sealhulgas sellise 
suutlikkuse loomine, mis võimaldab 
kosmoseobjekte avastada ja kindlaks 
määrata ning koostada neid käsitlev 
kataloog ja seda hallata;

(b) töötlemisfunktsiooni loomine,
toimimise tagamine ja tõhustamine
eesmärgiga töödelda ja analüüsida 
sensorite abil kogutud SST andmeid, 
sealhulgas sellise suutlikkuse loomine, mis 
võimaldab kosmoseobjekte avastada ja 
kindlaks määrata ning koostada neid 
käsitlev kataloog ja seda hallata;
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenindusfunktsiooni loomine ja
toimimise tagamine eesmärgiga osutada 
SST teenuseid kosmoseaparaatide 
operaatoritele ja riigiasutustele.

(c) teenindusfunktsiooni loomine,
toimimise tagamine ja tõhustamine
eesmärgiga osutada SST teenuseid 
kosmoseaparaatide operaatoritele ja 
riigiasutustele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) punktis a viidatud võrgustiku 
tõhustamine uute riiklike sensorite 
kaasamise või olemasolevate riiklike 
sensorite täiustamise teel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. SST teenuseid osutatakse 
liikmesriikidele, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, avalik-
õiguslikele ja erasektoris tegutsevatele 
kosmoseaparaatide operaatoritele ning 
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele. SST teenuseid osutatakse 
kooskõlas SST andmete ja teabe kasutamist 
ja vahetamist käsitlevate sätetega, mis on 
esitatud artiklis 9.

2. SST teenuseid osutatakse 
liikmesriikidele, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, ESAle, avalik-
õiguslikele ja erasektoris tegutsevatele 
kosmoseaparaatide operaatoritele ning 
kodanikukaitsega ja julgeolekuga
tegelevatele riigiasutustele. Kui Euroopa 
Parlament vastava lepingu sõlmimiseks 
nõusoleku annab, võib neid teenuseid 
osutada ka kolmandatele riikidele. SST 
teenused on kättesaadavad ka sõjaliste 
satelliitide operaatoritele. SST teenuseid 
osutatakse kooskõlas SST andmete ja teabe 
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kasutamist ja vahetamist käsitlevate 
sätetega, mis on esitatud artiklis 9.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalevad liikmesriigid, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus ja komisjon ei vastuta mis 
tahes kahju eest, mis tekib SST teenuste 
osutamises esinevate puudujääkide või 
teenuseosutamise katkemise, teenuste 
osutamisel esinevate viivituste või 
SST teenuste kaudu pakutava teabe 
ebatäpsuse tõttu.

3. Osalevad liikmesriigid, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus ja komisjon, samuti 
organisatsioonid, kellega nad SST 
teenuste osutamiseks lepingud sõlmivad,
ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib 
SST teenuste osutamises esinevate 
puudujääkide või teenuseosutamise 
katkemise, teenuste osutamisel esinevate 
viivituste või SST teenuste kaudu pakutava 
teabe ebatäpsuse tõttu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tagab lisaks vajaliku dialoogi ja 
kooskõlastamise, viies kokku asjakohased 
osalejad nagu Euroopa Kaitseagentuur 
(EDA) ja ESA, et tagada sidusus sõjaliste 
ja tsiviilkosmoseprogrammide ja -
algatuste vahel ning püüda eelkõige 
tekitada julgeolekuvaldkonnas sünergiat;



AD\1011843ET.doc 11/16 PE519.586v03-00

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) edendab liikmesriikide osalemist SST 
toetusprogrammis.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) neil on SST sensorid ja nende 
toimimise tagamiseks piisavad tehnilised 
vahendid ja inimressursid või 
andmetöötlussuutlikkus;

(a) neil on SST sensorid või SST andmete 
töötlemise suutlikkus ja nende toimimise 
tagamiseks piisavad tehnilised vahendid ja 
inimressursid;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud kriteeriumid täitnud 
liikmesriikidel, kes on artiklis 10 osutatud 
kokkuleppe osalised, on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust.
Komisjon avaldab liikmesriikide nimekirja 
oma veebisaidil ja ajakohastab seda.

4. Lõikes 1 sätestatud kriteeriumid täitnud 
liikmesriikidel, kes on artiklis 10 osutatud 
kokkuleppe osalised, on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust.
Komisjon avaldab osalevate liikmesriikide 
nimekirja oma veebisaidil ja ajakohastab 
seda.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST andmete ja teabe kasutamine ja 1. SST andmete ja teabe kasutamine ja 
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vahetamine artiklis 3 osutatud eesmärkide 
rakendamiseks toimub järgmiste 
põhimõtete kohaselt:

vahetamine artiklis 3 osutatud eesmärkide 
rakendamiseks toimub järgmiste 
põhimõtete kohaselt:

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hoitakse ära andmete ja teabe lubamatu 
avaldamine, võimaldades samas tõhusat 
toimimist ja maksimeerides loodud teabe 
kasutamist;

(a) hoitakse ära SST andmete ja teabe 
lubamatu avaldamine, võimaldades samas 
tõhusat toimimist ja maksimeerides loodud 
SST teabe kasutamist;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagatakse SST andmete turvalisus; (b) tagatakse SST andmete turvalisus;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) SST toetusprogrammi raames 
loodud SST andmed ja teave tehakse 
kättesaadavaks muu hulgas kolmandatele 
riikidele, rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja muudele 
kolmandatele osapooltele teadmisvajaduse 
alusel kooskõlas SST teabe allika ja 
asjaomase kosmoseobjekti omaniku 
juhiste ja julgeolekueeskirjadega ning 
nõukogu julgeolekukomitee heakskiidetud 
dokumendiga „Andmepoliitika kosmose 
olukorrast ülevaate saamisel – soovitused 
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turvalisuse aspektist”19a.
______________
19a CS 14698/12, 9.10.2012

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) SST toetusprogrammi raames loodud 
teave tehakse kättesaadavaks 
teadmisvajaduse alusel kooskõlas 
teabeallika ja asjaomase kosmoseobjekti 
omaniku juhiste ja 
julgeolekueeskirjadega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võtab vastu vajalikud 
rakendusaktid SST andmete ja teabe 
kasutamise ja vahetamise kohta, 
sealhulgas SST andmete ja teabe 
vahetamist ja kasutamist käsitlevate 
rahvusvaheliste koostöölepingute 
sõlmimise kohta. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele vastavad liikmesriigid ja 

Osalevad liikmesriigid ja Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus sõlmivad kokkuleppe, 



PE519.586v03-00 14/16 AD\1011843ET.doc

ET

Euroopa Liidu Satelliidikeskus sõlmivad 
kokkuleppe, millega nähakse ette eeskirjad 
ja mehhanismid koostöö tegemiseks
artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamisel. Eelkõige sisaldab kõnealune 
kokkulepe järgmisi küsimusi käsitlevaid 
sätteid:

millega nähakse ette eeskirjad ja
mehhanismid koostöö tegemiseks artiklis 3 
sätestatud eesmärkide rakendamisel.
Eelkõige sisaldab kõnealune kokkulepe 
järgmisi küsimusi käsitlevaid sätteid:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve ja hindamine Järelevalve, aruandlus ja hindamine

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga aasta alguses saadab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande. Aruanne sisaldab teavet SST 
toetusprogrammis osalemise ja 
programmi toetatavate meetmete kohta, 
SST võrgustiku arengu ja teenuste 
osutamise kohta, SST andmete ja teabe 
vahetamise ja kasutamise kohta ning 
eelneval aastal sõlmitud rahvusvaheliste 
koostöölepingute ja jooksva aasta 
tööprogrammi kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab 1. juuliks 2018
Euroopa Parlamendile ja nõukogule SST 
toetusprogrammi rakendamist käsitleva 
hindamisaruande. Aruanne sisaldab 
soovitusi SST toetusprogrammi kaudu 
toetatud meetmete uuendamiseks, 
muutmiseks või nende rakendamise 
peatamiseks, võttes arvesse järgmisi 
aspekte:

2. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule SST 
toetusprogrammi rakendamist käsitleva 
hindamisaruande. Aruanne sisaldab 
soovitusi SST toetusprogrammi kaudu 
toetatud meetmete uuendamiseks, 
muutmiseks või nende rakendamise 
peatamiseks, võttes arvesse järgmisi 
aspekte:
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