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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til afgørelse, hvis mål er 
at fastlægge reglerne for adgang til den statsregulerede tjeneste (herefter kaldet PRS), som er 
en tjeneste under Galileo-programmet, der er forbeholdt statsligt autoriserede brugere og 
omfatter følsomme anvendelser, der kræver en høj grad af tjenestekontinuitet.

Det foreliggende udkast til udtalelse er hovedsageligt koncentreret om sikkerhedsrelaterede 
spørgsmål, samtidig med at det understreges, at det er nødvendigt med en stærkere 
inddragelse af Kommissionen ved kontrollen med anvendelsen af fælles minimumsstandarder 
som fastlagt i den pågældende forordning. Der foreslås et bedre system med sanktioner for at 
sikre en centraliseret kontrol med gennemførelsen heraf. Kommissionen skal som forvalter af 
EU’s GNSS-program have beføjelser til at fastlægge sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af minimumsstandarderne. Medlemsstaterne afgør på deres side, hvilke 
sanktioner der finder anvendelse for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages 
i henhold til denne afgørelse. Ved vedtagelsen af disse bestemmelser skal medlemsstaterne 
sikre en høj grad af beskyttelse af klassificerede oplysninger.

Kommissionen sikrer på baggrund af PRS' følsomme karakter og det konstante behov for 
beskyttelse af klassificerede oplysninger, at de kompetente PRS-myndigheder konstant 
opfylder de fælles minimumsstandarder. Det er derfor vigtigt med regelmæssige auditter, 
kontroller eller inspektioner.

I udkastet til udtalelse lægges der vægt på betydningen af PRS som et nyttigt instrument i 
forbindelse med FSFP-operationer, og der opfordres til udvikling af kapaciteter med henblik 
på en præventiv beskyttelse af den kritiske infrastruktur og til sikring af, at systemet fungerer 
gnidningsløst, især i tilfælde af internationale kriser.

Ordføreren er enig med Kommissionen i forslaget om, at også tredjelande og internationale 
organisationer kan få adgang til PRS efter indgåelsen af internationale aftaler med EU i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Ordføreren understreger, at denne procedure kræver Europa-Parlamentets 
godkendelse, og at en sådan aftale vil fastlægge konsekvenserne i tilfælde af overtrædelse af 
dens bestemmelser. Alle sanktioner bør være effektive, forholdsmæssige og afskrækkende for 
at give garanti for systemets sikkerhed og en høj grad af tjenestekontinuitet.

Der bør gives garanti for en effektiv eksportkontrol af teknologi og produkter med dobbelt 
anvendelse, som er opført i europæiske og internationale eksportkontrolordninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 
9. juli 2008 om den videre gennemførelse 
af de europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) 
fastsat, at de særlige mål for Galileo-
programmet består i at sørge for, at de 
signaler, som systemet udsender, kan 
bruges til bl.a. at tilbyde en statsreguleret 
tjeneste ("Public Regulated Service" — i 
det følgende benævnt "PRS"), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. 

(1) Det er i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 
9. juli 2008 om den videre gennemførelse 
af de europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) 
fastsat, at de særlige mål for Galileo-
programmet består i at sørge for, at de 
signaler, som systemet udsender, kan 
bruges til bl.a. at tilbyde en statsreguleret 
tjeneste ("Public Regulated Service" — i 
det følgende benævnt "PRS"), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver effektiv 
adgangskontrol og en høj grad af 
tjenestekontinuitet. 

Begrundelse

Med den foreslåede tilføjelse understreges behovet for en effektiv kontrol med adgangen til 
følsomme PRS-applikationer.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Galileo er et vigtigt program, som 
øger EU’s uafhængighed og sikkerhed. 
Galileos PRS er især et vigtigt instrument 
med hensyn til situationsfornemmelse og 
eftersøgnings- og redningsopgaver som et 
led i FSFP-operationer og med hensyn til 
beskyttelsen af EU's kritiske 
infrastrukturer.

Begrundelse

I ændringsforslaget understreges det, at Galileo og dets PRS er vigtige for EU’s 
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uafhængighed og sikkerhed. Især fremhæves PRS’ rolle i forbindelse med FSFP-operationer.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I betragtning af PRS' betydning for 
navigationssystemer og styring af militære 
systemer bør EU's og medlemsstaternes 
relevante institutioner handle i 
overensstemmelse hermed og øge deres 
indsats med henblik på en eventuel 
revision af de internationale retlige 
rammer, herunder traktaten om det ydre 
rum fra 1967, idet der tages højde for den 
teknologiske udvikling siden 1960'erne.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Dette er kun muligt, hvis 
man teknisk kan forhindre centrale 
aktører på området for rumteknologi og 
navigation i at ændre, afbryde eller endda 
ødelægge Galileo og dets komponenter.
Overtrædes sikkerhedsreglerne under 
anvendelse af denne tjeneste, kan det ikke 
blot få følger for den pågældende bruger, 
men potentielt også for andre brugere. 
Anvendelsen og forvaltningen af PRS 
kræver derfor, at medlemsstaterne påtager 
sig et fælles ansvar for Den Europæiske 
Unions sikkerhed og for deres egen 
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sikkerhed. I lyset heraf skal adgangen til 
PRS være nøje begrænset til visse 
kategorier af brugere, der underkastes 
permanent kontrol.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Mere generelt skal Unionen og 
medlemsstaterne træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de systemer, 
der etableres under Galileo-programmet, 
og PRS-teknologierne og -udstyret er sikre, 
således at det undgås, at der sendes 
signaler til PRS af ikke-autoriserede 
fysiske og juridiske personer, og at der 
gøres fjendtlig brug af PRS mod dem.

(8) Mere generelt skal Unionen og 
medlemsstaterne træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de systemer, 
der etableres under Galileo-programmet, 
og PRS-teknologierne og -udstyret er sikre, 
således at det undgås, at der sendes 
signaler til PRS af ikke-autoriserede 
fysiske og juridiske personer, og at der 
gøres fjendtlig brug af PRS mod dem. Et 
europæisk overvågningssystem bør derfor 
indføres.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er i denne forbindelse vigtigt, at
medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af manglende 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
afgørelse, og sikre, at disse sanktioner 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have præventiv virkning.

(9) Det er i denne forbindelse vigtigt, at
Kommissionen fastsætter de
administrative foranstaltninger, der skal 
anvendes i tilfælde af manglende 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
afgørelse, mens medlemsstaterne bør 
bestemme, hvilke sanktioner der skal 
anvendes i tilfælde af manglende 
overholdelse af nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i henhold til denne 
afgørelse. Medlemsstaterne bør sikre, at 
disse sanktioner og administrative 
foranstaltninger gennemføres. I alle 
tilfælde skal de administrative 
foranstaltninger og sanktionerne være 
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effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have præventiv virkning.
Når der indføres administrative 
foranstaltninger eller pålægges 
sanktioner, bør den anklagede person 
eller enhed sikres retten til at klage.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Rådet får ligeledes en rolle i 
forvaltningen af PRS, dels som følge af 
gennemførelsen af Rådets fælles aktion 
2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om 
aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed, dels fordi Rådet skal 
godkende internationale aftaler om 
autorisation til et tredjeland eller en 
international organisation om adgang til 
PRS.

(12) Rådet får ligeledes en rolle i 
forvaltningen af PRS, dels som følge af 
gennemførelsen af Rådets fælles aktion 
2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om 
aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed, dels fordi Rådet skal 
godkende internationale aftaler om 
autorisation til et tredjeland eller en 
international organisation om adgang til 
PRS. Det skal være klart, hvilken 
sikkerhedsstyring der skal anvendes i 
tilfælde af en fjendtlig stats eller fjendtlig 
ikke-statslig aktørs pludselige angreb på 
Unionen, medlemsstater eller 
partnerlande, der benytter PRS eller 
andre Galileo-tjenester. Rådet bør derfor 
opdatere sin fælles aktion 2004/552/FUSP 
efter ændringerne som følge af 
Lissabontraktaten, navnlig med hensyn til 
spørgsmålet om, hvorvidt den højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen har ret til at afbryde eller
væsentligt ændre tjenesten i tilfælde af en 
umiddelbar trussel.

.
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Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Hver PRS-deltager bør træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at systemet fungerer gnidningsløst, og at 
signalerne er kontinuerlige og ikke 
afbrydes. Der bør udbygges kapaciteter på 
nationalt plan såvel som inden for 
rammerne af FSFP for at forhindre 
spoofing-angreb på det krypterede PRS-
signal og for at garantere den kritiske 
infrastrukturs sikkerhed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilskynder til udbygningen af kapaciteter til bekæmpelse af trusler mod 
PRS’s gnidningsløse funktion, især i tilfælde af internationale kriser. Artikel 2 i Rådets fælles 
aktion 2004/552/FUSP henviser til aktioner i tilfælde af en sådan ubehagelig situation frem 
for at forhindre sidstnævnte i at finde sted.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave kun 
kan overdrages en medlemsstat, der gør 
brug af PRS, eller virksomheder, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, der gør 
brug af PRS. Den enhed, der fremstiller 
modtagerne, skal desuden på forhånd være 
behørigt godkendt hertil af Det Europæiske 
GNSS-Agentur, der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. xxx/20109, og opfylde 
de bestemmelser, der er fastsat af den 
godkendelsesmyndighed, der nedsættes 
under ovennævnte agentur. De kompetente 
PRS-myndigheder skal vedvarende 

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave kun 
kan overdrages en medlemsstat, der har 
udpeget en kompetent PRS-myndighed, 
eller virksomheder, der er hjemmehørende 
i en medlemsstat, der har udpeget en 
kompetent PRS-myndighed. Den enhed, 
der fremstiller modtagerne, skal desuden 
på forhånd være behørigt godkendt hertil af 
Det Europæiske GNSS-Agentur, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. xxx/20109, 
og opfylde de bestemmelser, der er fastsat 
af den godkendelsesmyndighed, der 
nedsættes under ovennævnte agentur. De 
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kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.

kompetente PRS-myndigheder skal 
vedvarende kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For så vidt angår eksportkontrollen er 
det vigtigt at begrænse eksporten af udstyr 
eller teknologi til PRS-brug uden for EU 
til kun de tredjelande, der har behørig 
autorisation til adgang til PRS på grundlag 
af en international aftale, der indgås med 
Unionen.

(14) Generelt skal teknologi med dobbelt 
anvendelse underkastes effektiv kontrol, 
når den eksporteres fra Den Europæiske 
Union. Medlemsstaterne skal, når de 
behandler eksportkontrolanmodninger for
GNSS-relaterede produkter fra deres 
industrier, overholde bestemmelserne i 
europæiske og internationale 
eksportkontrolordninger, såsom 
Wassenaar-arrangementet om kontrol 
med eksporten af konventionelle våben og 
varer og teknologier med dobbelt 
anvendelse. For så vidt angår udstyr eller 
teknologi til PRS-brug skal eksporten 
begrænses til de tredjelande, der har 
behørig autorisation til adgang til PRS på 
grundlag af en international aftale, der 
indgås med Unionen.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at klarlægge, at PRS vedrører teknologi med dobbelt 
anvendelse. Derfor skal medlemsstaterne og deres industrier opfylde de betingelser, der er 
fastlagt i de europæiske og internationale eksportkontrolordninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I forbindelse med Kommissionens 
forslag om prisfastsættelse af GNSS-
tjenester skal Kommissionen med bistand 
fra medlemsstaterne foreslå en 
hensigtsmæssig finansieringsmodel for 
PRS. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet dette finansielle 
forslag. Rapporten skal indeholde en 
detaljeret oversigt over, hvordan PRS-
omkostningerne vil blive dækket.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne har ubegrænset og 
uafbrudt adgang til PRS i hele verden.

2. Rådet, Kommissionen og alle
medlemsstaterne har ret til ubegrænset og 
uafbrudt adgang til PRS i hele verden.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at understrege, at alle medlemsstaterne har ret til 
adgang til PRS, forudsat at de ønsker at drage fordel heraf, og at de opfylder 
minimumssikkerhedsstandarderne (som fastlagt i andre artikler).

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De medlemsstater, der gør brug af 
PRS inden for sikkerhedsrelaterede 
sektorer, gør dette i overensstemmelse 
med EU’s principper og prioriteter som 
fastlagt i afsnit V, kapitel 1, i traktaten om 
Den Europæiske Union og som fastlagt i 
den europæiske sikkerhedsstrategi.



AD\861453DA.doc 11/21 PE456.623v04-00

DA

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at klarlægge, at brugen af PRS inden for 
forsvarsrelaterede sektorer skal være i overensstemmelse med EU's principper og dets 
erklærede prioriteter. 

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. PRS-brugerne er fysiske eller juridiske 
personer, der har fået behørig autorisation 
fra PRS-deltagerne til at have eller bruge 
en PRS-modtager.

4. PRS-brugerne er fysiske eller juridiske 
personer, inklusive regeringsorganer, der 
har fået behørig autorisation fra PRS-
deltagerne til at have eller bruge en PRS-
modtager.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at klarlægge, at PRS-brugere er regeringsorganer.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. og der foreligger en aftale mellem 
Unionen på den ene side og det 
pågældende tredjeland eller den 
pågældende internationale organisation på 
den anden side, der er indgået i henhold til 
proceduren i artikel 218 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og ved 
hvilken der fastsættes betingelser for og 
bestemmelser om det pågældende 
tredjelands eller den pågældende 
internationale organisations deltagelse i 
PRS.

7. og der foreligger en aftale mellem 
Unionen på den ene side og det 
pågældende tredjeland eller den 
pågældende internationale organisation på 
den anden side, der er indgået i henhold til 
proceduren i artikel 218 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde med 
godkendelse fra Europa-Parlamentet, og 
ved hvilken der fastsættes betingelser for 
og bestemmelser om det pågældende 
tredjelands eller den pågældende 
internationale organisations deltagelse i 
PRS.
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag foretages der en rettelse af nummeret på artiklen i traktaten i den 
engelske udgave af forslaget, idet der erindres om, at artikel 218 kræver Europa-
Parlamentets godkendelse (artikel 218, stk. 6, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde). 

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 7 – led 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– medlemsstaterne og tredjelandet eller 
den internationale organisation skal i 
betragtning af den dobbelte anvendelse af 
PRS-relaterede varer og teknologier 
overholde alle otte kriterier i EU's 
adfærdskodeks for våbeneksport, som 
anført i Rådets fælles holdning 
2008/944/FUSP af 8. december 2008 

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 7 – led 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tredjelandet eller den internationale 
organisation respekterer demokrati, 
retsstatsprincippet, 
menneskerettighedernes og de 
grundlæggende frihedsrettigheders 
universalitet og udelelighed, beskyttelse af 
religiøs tro, respekt for den menneskelige 
værdighed, principperne om lighed og 
solidaritet samt respekt for principperne i 
De Forenede Nationers pagt og 
folkeretten.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at tredjelande eller internationale organisationer kun får adgang til PRS, 
hvis de respekterer de grundlæggende principper i bestemmelserne i afsnit V, kapitel 1, i 
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traktaten om Den Europæiske Union, da PRS ikke bør misbruges af tredjelande med 
undertrykkende, totalitære og autoritære styrer.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 12, 13 og 
14, reglerne for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger om PRS, særlig 
regler, der vedrører behovet for, at en 
juridisk eller fysisk person får adgang til 
klassificerede oplysninger for at kunne 
varetage en given funktion eller opgave.
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de specifikke 
bestemmelser, den vedtager for at 
gennemføre stk. 2.

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 12, 13 og 
14, reglerne for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger om PRS, særlig 
regler, der vedrører behovet for, at en 
juridisk eller fysisk person får adgang til 
klassificerede oplysninger for at kunne 
varetage en given funktion eller opgave.
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de specifikke 
bestemmelser, den vedtager for at 
gennemføre stk. 2, og sikrer en vis grad af 
beskyttelse i det mindste svarende til den 
beskyttelse, der gives garanti for i 
Kommissionens sikkerhedsbestemmelser i 
bilaget til Kommissionens afgørelse 
2001/844/EF, EKSF, Euratom og i Rådets 
sikkerhedsforordninger som fastlagt i 
bilaget til Rådets afgørelse 2001/264/EF.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en høj grad af beskyttelse for klassificerede 
oplysninger på nationalt plan.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det viser sig, at der er udbredt 
oplysninger om PRS til en tredjemand, 
som ikke er autoriseret til at have 
kendskab til dem, indleder Kommissionen

3. Hvis det viser sig, at der er udbredt 
oplysninger om PRS til en tredjepart, som 
ikke er autoriseret til at modtage dem,
træffer Kommissionen passende 
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en undersøgelse, underretter Rådet og 
Parlamentet om resultatet af 
undersøgelsen og træffer passende 
foranstaltninger til at afbøde 
konsekvenserne af denne uretmæssige 
udbredelse af oplysninger.

foranstaltninger for at sikre, at 
overtrædelsen ikke fortsætter, og:

a) underretter udstederen
b) vurderer den potentielle skade for EU's 
eller medlemsstaternes interesser
c) træffer passende foranstaltninger til at 
forebygge en gentagelse og
d) underretter de relevante myndigheder 
om de foranstaltninger, der er truffet, og
e) underretter Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af disse tiltag.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner Sanktioner og administrative 
foranstaltninger

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. -1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger, hvilke 
administrative foranstaltninger der finder 
anvendelse, når bestemmelserne i denne 
afgørelse overtrædes af PRS-deltagerne.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages til gennemførelse af denne 
afgørelse. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have præventiv 
virkning.

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner og 
administrative foranstaltninger for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages til gennemførelse af denne 
afgørelse.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have ret til på forhånd at fastsætte ikke blot strafferetlige sanktioner, 
men også foranstaltninger af administrativ karakter.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med tredjelande eller 
internationale organisationer indeholder 
den i artikel 2, stk. 7, nævnte aftale 
bestemmelser om passende 
foranstaltninger i tilfælde af 
overtrædelser.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktionerne og de administrative 
foranstaltninger skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Hvis systemets sikkerhed bringes i fare, 
kan dette medføre tilbagekaldelse af 
autorisationen til adgang. Når der 
pålægges sanktioner eller indføres 
administrative foranstaltninger, sikres 
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den anklagede person eller enhed retten 
til at klage.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske GNSS-Agentur kan i sin 
egenskab af leder for det sikkerhedscenter, 
der er omhandlet i artikel 16, litra a), nr. ii), 
i forordning (EF) nr. 683/2008 (i det 
følgende benævnt "sikkerhedscentret") 
udpeges som den kompetente PRS-
myndighed af en PRS-deltager.

4. Det Europæiske GNSS-Agentur kan i sin 
egenskab af leder for det sikkerhedscenter, 
der er omhandlet i artikel 16, litra a), nr. ii), 
i forordning (EF) nr. 683/2008 (i det 
følgende benævnt "sikkerhedscentret") 
udpeges som den kompetente PRS-
myndighed af en PRS-deltager. Det 
Europæiske GNSS-Agentur fungerer som 
den udpegede kompetente PRS-
myndighed for Rådet, Kommissionen og 
Den Europæiske Unions agenturer.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

7. Kommissionen sørger med bistand fra 
medlemsstaterne og Det Europæiske 
GNSS-Agentur og navnlig ved 
gennemførelse af auditter eller inspektioner 
for, at de kompetente PRS-myndigheder 
opfylder de fælles minimumsstandarder.

7. Kommissionen sørger med bistand fra 
medlemsstaterne og Det Europæiske 
GNSS-Agentur og navnlig ved 
gennemførelse af regelmæssige auditter 
eller inspektioner for, at de kompetente 
PRS-myndigheder opfylder de fælles 
minimumsstandarder.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag understreges behovet for regelmæssig gennemførelse af kontrol 
(auditter/inspektioner). 

Ændringsforslag 27
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. De kompetente PRS-myndigheder 
rapporterer regelmæssigt om 
overholdelsen af de fælles 
minimumsstandarder til Kommissionen 
og Det Europæiske GNSS-Agentur.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Kommissionen aflægger med bistand 
fra Det Europæiske GNSS-Agentur hvert 
tredje år rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om, hvorvidt de kompetente 
PRS-myndigheder overholder de fælles 
minimumsstandarder, samt i tilfælde af 
alvorlige overtrædelser af disse. 

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der gør brug af PRS, 
kan enten selv stå for eller overlade det til 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, der gør brug af PRS, at 
fremstille PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler. Rådet eller 
Kommissionen kan lade en medlemsstat, 
der gør brug af PRS, eller virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, der gør 
brug af PRS, fremstille PRS-modtagere og 
tilhørende sikkerhedsmoduler.

1. En medlemsstat, der har udpeget en 
kompetent PRS-myndighed, kan enten selv 
stå for eller overlade det til virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, der har 
udpeget en PRS-myndighed, at fremstille 
PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler. Rådet eller 
Kommissionen kan lade en medlemsstat, 
der har udpeget en PRS-myndighed, eller 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, der har udpeget en PRS-
myndighed, fremstille PRS-modtagere og 
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tilhørende sikkerhedsmoduler.

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den myndighed, der 
sikkerhedsgodkender de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer, kan 
til enhver tid tilbagetrække en autorisation, 
som den har udstedt til en i stk. 1 
omhandlet virksomhed, til at fremstille 
PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler, hvis det viser sig, at de 
i stk. 3 omhandlede foranstaltninger ikke er 
overholdt.

5. Den myndighed, der 
sikkerhedsgodkender de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer, kan 
til enhver tid tilbagetrække en autorisation, 
som den har udstedt til en i stk. 1 
omhandlet virksomhed, til at fremstille 
PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler, hvis det viser sig, at de 
i stk. 3 omhandlede foranstaltninger ikke er 
overholdt. Afgørelsen om at tilbagetrække 
en autorisation kan påklages. Hvis 
systemets sikkerhed bringes i fare som 
følge af de i stk. 1 omhandlede 
virksomheders tidligere, nuværende eller 
potentielle handlinger, har 
klageproceduren ikke opsættende 
virkning.

Begrundelse

På grund af standardprincipperne i europæisk lovgivning er det afgørende, at enhver 
anklaget person eller enhed har ret til at appellere afgørelsen om at tilbagetrække en 
autorisation; en sådan klageprocedure bør imidlertid ikke have opsættende virkning i tilfælde 
af sikkerhedsmæssige årsager.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Systemerne og modulerne bør være 
fleksible for at imødekomme de konstant 
voksende behov.
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Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjeland, på hvis område der er 
installeret en referencestation, der har PRS-
udstyr, og som tilhører det system, der er 
etableret under Galileo-programmet, 
betragtes ikke af denne grund som en PRS-
deltager. Kommissionen fastsætter i 
samarbejde med det pågældende tredjeland 
bestemmelserne om placeringen af og 
opgaverne for en referencestation, der har 
PRS-udstyr.

Et tredjeland, på hvis område der er 
installeret en referencestation, der har PRS-
udstyr, og som tilhører det system, der er 
etableret under Galileo-programmet, 
betragtes ikke af denne grund som en PRS-
deltager. Kommissionen fastsætter i 
samarbejde med det pågældende tredjeland 
bestemmelserne om placeringen af og 
opgaverne for en referencestation, der har 
PRS-udstyr. Disse detaljerede 
bestemmelser omfatter muligheden af 
relevante EU-organers adgang til 
referencestationen med henblik på 
kontrol.

Begrundelse

EU-kontrolorganer bør sikres adgang til referencestationer i tredjelande med henblik på 
kontrol.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 11 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11b
Høring af GNSS-Agenturet
Kommissionen fastsætter betingelserne 
for, at Det Europæiske GNSS-Agentur så 
hurtigt som muligt kan inddrages i 
beslutningsprocessen omkring PRS. 
Kommissionen skal, når den finder det 
nødvendigt, rådføre sig med Det 
Europæiske GNSS-Agentur i alle 
spørgsmål vedrørende PRS. 
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Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra meddelelsen herom. Fristen 
forlænges med en måned på foranledning
af Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra datoen for
meddelelsen. Fristen forlænges med to 
måneder på initiativ af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

Begrundelse
Ændringsforslaget korrigerer den periode, inden for hvilken Europa-Parlamentet og Rådet 
kan gøre indsigelse mod delegerede retsakter, som vedtaget ved andenbehandlingen af 
finansielle instrumenter for foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Da det er af afgørende betydning, at en 
utilsigtet hændelse, der berører PRS-
systemets sikkerhed, f.eks. tyveri eller 
bortkomst af en modtager, bliver kendt, 
træffer hver kompetent PRS-myndighed 
foranstaltninger til at påvise og korrigere 
en sådan hændelse og indberette den til 
sikkerhedscentret.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst).
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