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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh rozhodnutí, jehož cílem je stanovit 
podmínky přístupu k veřejné regulované službě (Public Regulated Service, dále jen PRS), což 
je služba programu Galileo, která je určena pouze pro vládou schválené uživatele a pro citlivé 
aplikace vyžadující maximální nepřetržitost služby.

Tento návrh stanoviska se zaměřuje zejména na otázky související s bezpečností. Současně 
zdůrazňuje, že je nutné, aby se Evropská komise intenzivněji zapojila do kontroly uplatňování 
minimálních společných norem, jež jsou zakotveny v příslušném nařízení. Za účelem zajištění 
centralizované kontroly jeho provádění navrhuje propracovaný systém sankcí. Komise, coby 
správce programů globálního družicového navigačního systému (GNSS) EU, musí být 
zplnomocněna ke stanovování sankcí v případě neplnění minimálních norem. Na druhé straně 
členské státy stanoví režim sankcí za porušení vnitrostátních ustanovení přijatých na základě 
tohoto rozhodnutí. Při přijímání těchto ustanovení musí členské státy zavést vysoký stupeň 
ochrany utajovaných informací.

Vzhledem k citlivému charakteru PRS a k neustálé nutnosti chránit utajované informace 
zajistí Komise nepřetržité dodržování minimálních společných norem ze strany odpovědných 
úřadů PRS. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly pravidelně prováděny audity, kontroly či 
inspekce.

Návrh stanoviska zdůrazňuje význam PRS jakožto užitečného nástroje v rámci operací 
společné bezpečnostní a obranné politiky a vyzývá k rozvoji kapacit, díky nimž by bylo 
možné preventivně chránit infrastruktury zásadního významu a zajišťovat hladké fungování 
systému, obzvláště dojde-li ke krizím mezinárodního rozsahu. 

Navrhovatelka se ztotožňuje s návrhem Komise poskytnout přístup k PRS rovněž nečlenským 
státům a mezinárodním organizacím, poté, co uzavřou s EU mezinárodní dohody v souladu s 
postupem stanoveným v článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie. Navrhovatelka 
podtrhuje skutečnost, že tento postup vyžaduje souhlas Evropského parlamentu a že přijatá 
dohoda stanoví důsledky pro případ neplnění jejích ustanovení. Všechny sankce by měly být 
účinné, přiměřené a odrazující, aby zaručovaly bezpečnost systému a maximální nepřetržitost 
služby.

Měly by být zaručeny účinné vývozní kontroly technologie dvojího užití, jakož i zboží 
zahrnutého do evropských a mezinárodních režimů vývozních kontrol.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 
2008 o dalším provádění evropských 
programů družicové navigace (EGNOS a 
Galileo) stanoví ve své příloze, že zvláštní 
cíle programu Galileo mají umožnit, aby 
signály vysílané systémem mohly být 
využívány zejména k nabízení veřejné 
regulované služby (dále „PRS“) určené 
pouze vládou schváleným uživatelům pro 
citlivé aplikace, které vyžadují maximální 
nepřetržitost služby. 

(1) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 
2008 o dalším provádění evropských 
programů družicové navigace (EGNOS a 
Galileo) stanoví ve své příloze, že zvláštní 
cíle programu Galileo mají umožnit, aby 
signály vysílané systémem mohly být 
využívány zejména k nabízení veřejné 
regulované služby (dále „PRS“) určené 
pouze vládou schváleným uživatelům pro 
citlivé aplikace, které vyžadují účinnou 
kontrolu přístupu a maximální 
nepřetržitost služby. 

Odůvodnění

Účelem navrženého doplnění je zdůraznit, že přístup k citlivým aplikacím PRS je nutné účinně 
kontrolovat.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Galileo je důležitý program, který 
posiluje nezávislost a bezpečnost Unie. 
Obzvláště služba PRS, kterou zabezpečuje, 
představuje užitečný nástroj pro zjištění 
polohy, pátrací a záchranné úkoly v rámci 
operací společné bezpečnostní a obranné 
politiky i pro ochranu klíčových 
infrastruktur Unie;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyzdvihuje význam programu Galileo a jím zajišťované PRS pro 
nezávislost a bezpečnost EU. Obzvláště zdůrazňuje úlohu PRS v rámci operací SBOP.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Příslušné orgány a instituce Unie a 
členských států by měly jednat s ohledem 
na význam PRS pro navigaci a navádění 
vojenských systémů a zvýšit své úsilí 
zaměřené na případnou revizi 
mezinárodního právního rámce, včetně 
revize smlouvy o kosmickém prostoru 
z roku 1967, při níž zohlední 
technologický vývoj od 60. let dvacátého 
století.  

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) PRS je z různých služeb nabízených
evropskými systémy družicové navigace 
službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. 
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 
řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.

(4) Mezi různými službami nabízenými
evropskými systémy družicové navigace 
představuje PRS službu, která je zároveň 
nejvíce zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. To je 
možné jen tehdy, lze-li technicky zabránit 
tomu, aby žádná kosmická či navigační 
velmoc nemohla systém Galileo nebo jeho 
části změnit, narušit nebo dokonce zničit.
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Používání a 
řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Obecně musí Unie a členské státy 
udělat vše pro to, aby zajistily bezpečnost 
a zabezpečení systému vytvořeného na 
základě programu Galileo a technologií 
a vybavení PRS, aby se předešlo používání 
signálů vysílaných pro PRS 
neoprávněnými fyzickými nebo 
právnickými osobami a aby se zabránilo 
nepřátelskému použití PRS proti nim.

(8) Obecně musí Unie a členské státy 
udělat vše pro to, aby zajistily bezpečnost 
a zabezpečení systému vytvořeného na 
základě programu Galileo a technologií 
a vybavení PRS, aby se předešlo používání 
signálů vysílaných pro PRS 
neoprávněnými fyzickými nebo 
právnickými osobami a aby se zabránilo 
nepřátelskému použití PRS proti nim. 
Proto by měl být zaveden evropský 
monitorovací systém.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V tomto ohledu je třeba, aby členské 
státy stanovily režim sankcí uplatněných
v případě nedodržení povinností 
vyplývajících z tohoto rozhodnutí a aby 
dbaly na dodržování těchto sankcí. Tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

(9) V tomto ohledu je třeba, aby Komise 
stanovila systém správních opatření, která 
budou použita v případě nedodržení 
povinností vyplývajících z tohoto 
rozhodnutí, zatímco členské státy by měly 
stanovit, jaké sankce se uplatní v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých na základě tohoto rozhodnutí. 
Členské státy by měly zajistit uplatňování
těchto sankcí a správních opatření. Tato 
správní opatření a tyto sankce musí být v 
každém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. V případě použití správních 
opatření nebo sankcí by mělo být 
zaručeno právo obviněné osoby či 
subjektu na odvolání.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rada by rovněž mohla hrát určitou 
úlohu v řízení PRS prostřednictvím jednak 
uplatnění společné akce Rady 
2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 
o aspektech provozu Evropského 
družicového navigačního systému majících 
dopad na bezpečnost Evropské unie, 
jednak schválením mezinárodních dohod 
opravňujících třetí země nebo mezinárodní 
organizace k přístupu k PRS.

(12) Rada by rovněž mohla hrát určitou 
úlohu v řízení PRS jednak uplatněním
společné akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 
12. července 2004 o aspektech provozu 
Evropského družicového navigačního 
systému majících dopad na bezpečnost 
Evropské unie, jednak schválením 
mezinárodních dohod opravňujících třetí 
země nebo mezinárodní organizace k 
přístupu k PRS. V případě bezprostředního 
útoku nepřátelského státu nebo 
nestátního subjektu na Unii, členské státy 
nebo partnerské země používající PRS 
nebo jiné služby systému Galileo musí být 
řízení v oblasti ochrany jasné. Rada by 
proto měla náležitě upravit společnou akci 
2004/552/SZBP, aby zohlednila změny 
zavedené Lisabonskou smlouvou, zejména 
úlohu, kterou plní vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku / místopředseda Komise 
v souvislosti s přerušením nebo 
podstatnou změnou poskytování této 
služby v případě bezprostředního 
ohrožení.

.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Každý uživatel PRS by měl přijmout 
veškerá nezbytná opatření, která zajistí 
hladké fungování systému a nepřetržitost 
služby a zabrání rušení signálů. Na 
úrovni členských států i v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky by měly 
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být rozvinuty kapacity k předcházení 
napadení šifrovaného signálu PRS 
metodou „spoofing“ a k zajištění 
bezpečnosti klíčových infrastruktur.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vybízí k rozvoji kapacit potřebných k řešení rizik ohrožujících 
hladké fungování PRS, obzvláště v případě mezinárodních krizí. V článku 2 společné akce 
Rady 2004/552/SZBP se v případě takové nepříznivé situace hovoří o akci, nikoliv 
o předcházení situaci tohoto druhu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Co se týče výroby a zabezpečení 
přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen pouze 
členskému státu, který využívá PRS nebo 
podnikům sídlícím na území členského 
státu, který využívá PRS. Subjekt 
vyrábějící přijímače musí být předem řádně 
schválen evropskou agenturou GNSS, 
stanovenou nařízením (ES) č. xxx/20109 a 
musí se podrobit pravidlům definovaným 
akreditačním orgánem založeným v rámci 
této agentury. Odpovědné úřady PRS mají 
za úkol trvale kontrolovat jak dodržování 
akreditačních norem vydaných tímto 
akreditačním orgánem, tak zvláštních 
technických požadavků vyplývajících z 
minimálních společných norem.

(13) Co se týče výroby a zabezpečení 
přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen pouze 
členskému státu, který určil odpovědný 
úřad PRS, nebo podnikům sídlícím na 
území členského státu, který určil 
odpovědný úřad PRS. Subjekt vyrábějící 
přijímače musí být předem řádně schválen 
evropskou agenturou GNSS, stanovenou 
nařízením (ES) č. xxx/20109 a musí se 
podrobit pravidlům definovaným 
akreditačním orgánem založeným v rámci 
této agentury. Odpovědné úřady PRS mají 
za úkol trvale kontrolovat jak dodržování 
akreditačních norem vydaných tímto 
akreditačním orgánem, tak zvláštních 
technických požadavků vyplývajících z 
minimálních společných norem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Co se týče kontroly vývozů, je třeba (14) Obecně musí technologie dvojího 
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omezit vývoz vybavení nebo technologií 
souvisejících s používáním PRS mimo 
Evropskou unii pouze na třetí země, které 
jsou řádně oprávněny k přístupu k PRS na 
základě mezinárodní dohody uzavřené s 
Unií.

užití při vývozu z Evropské unie podléhat 
účinné kontrole. Při zvažování žádostí o 
vývozní kontrolu produktů svých 
průmyslových odvětví, jež jsou spojeny 
s GNSS, musí členské státy dodržovat 
podmínky evropských a mezinárodních 
režimů vývozních kontrol, jako je 
Wassenaarské ujednání o kontrole vývozu 
konvenčních zbraní a zboží a technologií 
dvojího užití. Obzvláště v případě vybavení 
nebo technologií souvisejících s 
používáním PRS je třeba omezit vývoz 
pouze na třetí země, které jsou řádně 
oprávněny k přístupu k PRS na základě 
mezinárodní dohody uzavřené s Unií.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že se PRS vztahují k technologii dvojího 
užití. Členské státy a jejich průmyslová odvětví musí proto dodržovat povinnosti stanovené 
v rámci evropských a mezinárodních režimů vývozních kontrol.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Součástí návrhu Komise 
stanovujícího ceny za služby GNSS by měl 
rovněž být řádný model financování PRS, 
který Komise navrhne za pomoci 
členských států. Komise by měla předložit 
o tomto finančním rámci zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. V této 
zprávě budou podrobně uvedeny přesné 
údaje o způsobu financování nákladů 
spojených s PRS.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada, Komise a členské státy mají k 
PRS neomezený a nepřetržitý přístup ve 
všech částech světa.

2. Rada, Komise a všechny členské státy 
mají právo na neomezený a nepřetržitý 
přístup k PRS ve všech částech světa.

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je podtrhnout, že právo na přístup k PRS mají 
všechny členské státy, jestliže chtějí jejích výhod využívat a jestliže splňují minimální 
bezpečnostní normy (stanovené v jiných článcích).

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, které PRS využívají 
v odvětvích spojených s bezpečností, tak 
činí v souladu se zásadami a prioritami 
Unie stanovenými v kapitole 1 hlavy V 
Smlouvy o Evropské unii a 
specifikovanými v Evropské bezpečnostní 
strategii.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že využívání PRS v odvětvích spojených 
s bezpečností musí odpovídat zásadám, kterými se EU řídí, a musí probíhat v souladu s jejími 
prioritami. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uživatelé PRS jsou fyzické nebo 
právnické osoby, řádně oprávněné
odběrateli PRS k tomu, aby vlastnily nebo 
používaly přijímač PRS.

4. Uživatelé PRS jsou fyzické nebo 
právnické osoby, a to i vládní orgány, 
které jsou řádně oprávněny odběrateli PRS 
k tomu, aby vlastnily nebo používaly 
přijímač PRS.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že mezi uživatele PRS patří i vládní orgány.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. a existuje dohoda mezi Unií na jedné 
straně a touto třetí zemí nebo touto 
mezinárodní organizací na straně druhé, 
která byla uzavřena podle postupu 
stanoveného v článku 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a stanovuje 
podmínky používání PRS touto třetí zemí 
nebo touto mezinárodní organizací.

7. a existuje dohoda mezi Unií na jedné 
straně a touto třetí zemí nebo touto 
mezinárodní organizací na straně druhé, 
která byla uzavřena podle postupu 
stanoveného v článku 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie se souhlasem 
Evropského parlamentu a stanovuje 
podmínky používání PRS touto třetí zemí 
nebo touto mezinárodní organizací.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh opravuje v anglickém znění návrhu číslo článku Smlouvy a 
upozorňuje, že článek 218 stanoví souhlas Evropského parlamentu (čl. 218 odst. 6 písm. a) 
Smlouvy o fungování EU). 

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7 – odrážka 1 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– členské státy, třetí země a mezinárodní 
organizace dodržují všech osm kritérií 
Kodexu chování EU pro vývoz zbraní 
stanovených ve společném postoji Rady 
2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, a 
to vzhledem k tomu, že zboží a technologie 
spojené s PRS jsou dvojího užití;

Pozměňovací návrh 17
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 7 – odrážka 2 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– třetí země nebo mezinárodní organizace 
dodržuje zásady demokracie, právního 
státu, univerzálnosti a nedělitelnosti 
lidských práv a základních svobod, 
zaručuje ochranu náboženského vyznání, 
projevuje úctu k lidské důstojnosti a 
dodržuje zásady rovnosti a solidarity, ale 
také zásady Charty Organizace spojených 
národů a mezinárodního práva.

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby třetí země nebo mezinárodní organizace měly ke službám PRS přístup 
pouze tehdy, dodržují-li hlavní zásady vycházející z ustanovení kapitoly 1 hlavy V Smlouvy 
o Evropské unii, neboť by nemělo dojít k tomu, aby těchto služeb zneužily třetí země 
s represivními, totalitními nebo autoritářskými režimy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle článků 12, 13 a 
14 definuje pravidla pro ochranu 
utajovaných informací o PRS, především 
pravidla spojená s nutností pro fyzickou 
nebo právnickou osobu získat přístup k 
utajovaným informacím, aby mohla 
vykonávat určitou funkci nebo úkol. Každý 
členský stát oznámí Komisi zvláštní 
ustanovení, která přijme pro provedení 
tohoto odstavce.

2. Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci podle článků 12, 13 a 
14 definuje pravidla pro ochranu 
utajovaných informací o PRS, především 
pravidla spojená s nutností pro fyzickou 
nebo právnickou osobu získat přístup k 
utajovaným informacím, aby mohla 
vykonávat určitou funkci nebo úkol. Každý 
členský stát oznámí Komisi zvláštní 
ustanovení, která přijme pro provedení 
tohoto odstavce a pro zajištění takového 
stupně ochrany, jenž odpovídá alespoň 
ochraně zaručené na základě pravidel 
Komise pro bezpečnost uvedených 
v příloze k rozhodnutí Komise 
2001/844/ES/ESUO/Euratom a na 
základě bezpečnostních předpisů Rady 
uvedených v příloze rozhodnutí Rady 
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2001/264/ES.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysoký stupeň ochrany utajovaných informací 
na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se ukáže, že údaje týkající se PRS 
byly vyzrazeny třetím osobám, které 
nejsou oprávněny je znát, Komise provede 
šetření, informuje Radu a Parlament o 
výsledcích svých šetření a přijme příslušná 
opatření k nápravě důsledků tohoto
neoprávněného šíření.

3. Pokud se ukáže, že údaje týkající se PRS 
byly vyzrazeny třetím osobám, které 
nejsou oprávněny je znát, Komise přijme 
příslušná opatření, kterými zajistí ukončení
neoprávněného šíření údajů, a

a) informuje původce,
b) posoudí možnou škodu z hlediska 
zájmů Unie nebo členských států,
c) přijme příslušná opatření, která zabrání 
opakování události, dále
d) informuje příslušné orgány o 
podniknutých krocích a 
e) informuje Evropský parlament a Radu 
o výsledcích těchto kroků.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce Sankce a správní opatření

Pozměňovací návrh 21
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Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví správní opatření, která se 
uplatňují v případě, že některý z uživatelů 
PRS poruší ustanovení tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví režim sankcí za
porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých na základě tohoto rozhodnutí.
Sankce jsou účinné, přiměřené a 
odstrašující.

Členské státy stanoví režim sankcí a 
správních opatření uplatňovaných při
porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých na základě tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Členské státy by měly být oprávněny předem stanovit nejen sankce vycházející z trestního 
práva, ale také opatření správního charakteru.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro třetí země či mezinárodní organizace 
jsou příslušná opatření uplatňovaná při 
porušení stanovena v dohodě uvedené v 
čl. 2 odst. 7.

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto sankce a správní opatření musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Ohrožení 
bezpečnosti systému může vést k odnětí 
oprávnění k přístupu. V případě uplatnění 
sankcí nebo správních opatření je 
nezbytné zaručit právo obviněné osoby či 
subjektu na odvolání.

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakožto provozovatel bezpečnostního 
střediska uvedeného v čl. 16 písm. a) bod ii 
nařízení (ES) č. 683/2008 (dále 
„bezpečnostní středisko“) může být 
evropská agentura GNSS odběratelem PRS 
jmenována jako odpovědný úřad PRS.

4. Jakožto provozovatel bezpečnostního 
střediska uvedeného v čl. 16 písm. a) bod ii 
nařízení (ES) č. 683/2008 (dále 
„bezpečnostní středisko“) může být 
evropská agentura GNSS odběratelem PRS 
jmenována jako odpovědný úřad PRS. Za 
Radu, Komisi a agentury Evropské unie 
jedná jako jmenovaný odpovědný úřad 
PRS evropská agentura GNSS.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise za pomoci členských států a 
evropské agentury GNSS zajistí 
dodržování minimálních společných norem 
odpovědnými úřady PRS, zejména 
prováděním auditů či inspekcí.

7. Komise za pomoci členských států a 
evropské agentury GNSS zajistí 
dodržování minimálních společných norem 
odpovědnými úřady PRS, a to zejména
pravidelným prováděním auditů či 
inspekcí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyzdvihuje nezbytnost pravidelných kontrol (auditů, příp. inspekcí). 
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Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7 a. Odpovědný úřad PRS předkládá 
pravidelně zprávy o dodržování 
minimálních společných standardů 
Komisi a evropské agentuře GNSS.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7 b. Komise za pomoci evropské agentury 
GNSS předkládá každé tři roky 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
dodržování minimálních společných 
standardů odpovědnými úřady PRS a také 
tyto orgány upozorňuje na případy 
vážného porušení těchto standardů. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, který využívá PRS, 
může buď sám zajistit, nebo pověřit 
podniky sídlící na území některého 
členského státu, který využívá PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů. Rada nebo 
Komise mohou pověřit členský stát, který
využívá PRS nebo podniky sídlící na území 
členského státu, který využívá PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů.

1. Každý členský stát, který jmenoval 
odpovědný úřad PRS, může buď sám 
zajistit, nebo pověřit podniky sídlící na 
území některého členského státu, který
jmenoval odpovědný úřad PRS, výrobou 
přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů. Rada nebo 
Komise mohou pověřit členský stát, který
jmenoval odpovědný úřad PRS, nebo 
podniky sídlící na území členského státu, 
který jmenoval odpovědný úřad PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
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bezpečnostních modulů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akreditační úřad pro bezpečnost 
evropských systémů družicové navigace 
může kdykoli subjektu uvedenému v 
odstavci 1 odebrat povolení, které mu 
udělil k výrobě přijímačů PRS a 
přidružených bezpečnostní modulů, pokud 
se ukáže, že opatření uvedená v odstavci 3 
nebyla dodržena.

5. Akreditační úřad pro bezpečnost 
evropských systémů družicové navigace 
může kdykoli subjektu uvedenému v 
odstavci 1 odebrat povolení, které mu 
udělil k výrobě přijímačů PRS a 
přidružených bezpečnostní modulů, pokud 
se ukáže, že opatření uvedená v odstavci 3 
nebyla dodržena. Proti tomuto rozhodnutí 
o odebrání povolení lze podat odvolání. 
V případě ohrožení bezpečnosti systému z 
důvodu předchozího, stávajícího či 
potenciálního jednání subjektů uvedených 
v odstavci 1 nemá odvolání odkladný 
účinek.

Odůvodnění

V souladu se standardními zásadami evropského práva je nezbytné zajistit, aby každá 
obviněná osoba či obviněný subjekt měl právo na odvolání proti rozhodnutí o odebrání 
povolení, avšak v případě ohrožení bezpečnosti by odvolací řízení nemělo mít odkladný 
účinek.

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tyto systémy a moduly musí být 
flexibilní, aby odpovídaly neustále se 
zvyšujícím potřebám.

Pozměňovací návrh 32
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Třetí země, na jejímž území je instalována 
referenční stanice obsahující vybavení PRS 
a patřící do systému vytvořeného na 
základě programu Galileo, není pouze na 
základě této skutečnosti pokládána za 
odběratele PRS. Komise s těmito třetími 
zeměmi stanoví podmínky umístění a 
fungování referenční stanice obsahující 
vybavení PRS.

Třetí země, na jejímž území je instalována 
referenční stanice obsahující vybavení PRS 
a patřící do systému vytvořeného na 
základě programu Galileo, není pouze na 
základě této skutečnosti pokládána za 
odběratele PRS. Komise s těmito třetími 
zeměmi stanoví podmínky umístění a 
fungování referenční stanice obsahující 
vybavení PRS. Tyto podrobné podmínky 
zahrnují umožnění přístupu příslušných 
evropských orgánů k referenční stanici, 
potřebují-li tyto orgány přístup za účelem 
kontroly.

Odůvodnění

Evropské kontrolní orgány by měly mít zaručený přístup k referenčním stanicím v třetích 
zemích za účelem kontroly.

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Článek 11 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11b
Konzultace s agenturou GNSS
Komise vytvoří podmínky pro to, aby se 
evropská agentura GNSS mohla co 
nejdříve zapojit do rozhodovacích procesů 
týkajících se PRS. Považuje-li to Komise 
za nutné, konzultuje s evropskou 
agenturou GNSS veškeré záležitosti 
spojené s PRS. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlužuje o jeden měsíc.

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se na základě 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady prodlužuje o dva měsíce.

Odůvodnění
Tímto pozměňovacím návrhem se lhůta, během níž musí Evropský parlament a Rada vyslovit 
námitky k aktům v přenesené pravomoci, prodlužuje tak, jak bylo schváleno ve druhém čtení 
o vnějších finančních nástrojích.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se odpovědný úřad PRS dozví o
neúmyslném incidentu narušujícím
bezpečnost PRS, jako je krádež nebo ztráta 
základního přijímače, použije prostředky 
umožňující zjistit a napravit takový 
incident a oznámit ho bezpečnostnímu 
středisku.

6. Pokud se jakýkoliv odpovědný úřad PRS 
dozví o události narušující bezpečnost 
PRS, jako je krádež nebo ztráta základního
přijímače, použije prostředky umožňující 
zjistit a napravit takovou událost a oznámit
ji bezpečnostnímu středisku.

Odůvodnění

Tato změna se týká zejména českého překladu.

[Poznámka překladatele do angličtiny: V českém znění návrhu Komise předchází termínu 
„incident“ v prvním případě jeho použití v bodě 6 slovo „neúmyslný“.] Vzhledem k tomu, že 
v seznamu incidentů je zmíněna krádež, což je úmyslný trestný čin, není termín „incident“ 
(nebo v češtině „neúmyslný incident“) vhodným výrazem. Mimoto by i vzhledem k ostatním 
jazykovým verzím bylo vhodnější použít termín „událost“, který je konzistentní se zbývajícím 
legislativním textem a zahrnuje úmyslné i neúmyslné jednání. 
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