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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus, mille 
eesmärk on määrata kindlaks avalikule reguleeritud teenusele (PRS) juurdepääsu 
võimaldamise kord. Galileo programmi teenus on mõeldud vaid valitsuselt vastava loa saanud 
kasutajatele ning hõlmab tundlikke rakendusi, mille puhul on oluline tagada katkematu 
teenus.

Käesolevas arvamuse projektis keskendutakse julgeolekuga seotud probleemidele ning 
rõhutatakse samal ajal vajadust kaasata komisjoni suuremal määral kõnealuses eeskirjas 
kehtestatud ühiste miinimumnõuete kohaldamise jälgimise protsessi. Arvamuse projektis 
esitatakse karistuste täiendatud süsteem, et tagada selle rakendamise üle tsentraliseeritud 
kontroll. Komisjonil peab GNSSi programmide haldajana olema õigus määrata karistus, juhul 
kui miinimumnõudeid ei järgita. Liikmesriigid määravad omalt poolt kindlaks karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva otsuse kohaselt vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise korral.
Nende sätete jõustamisel peavad liikmesriigid kindlustama salastatud teabe kõrgetasemelise 
kaitse.

Võttes arvesse avaliku reguleeritud teenuse tundlikku olemust ning pidevat vajadust kaitsta 
salastatud teavet, tagab komisjon, et pädevad PRSi asutused järgivad pidevalt ühiseid 
miinimumnõudeid. Seega on oluline, et auditeid, kontrolle või inspekteerimisi korraldatakse 
korrapäraselt.

Arvamuse projektis rõhutatakse PRSi olulisust vajaliku vahendina ÜJKP operatsioonide 
raames ning nõutakse suutlikkuse edasiarendamist, et kaitsta ennetavalt esmatähtsat 
infrastruktuuri ning tagada süsteemi sujuv toimimine, eriti rahvusvahelise kriisi ajal.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoni ettepanekuga, et ka kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad omada juurdepääsu PRSile ELiga sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingute alusel vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 218 
sätestatud menetlusele. Arvamuse koostaja rõhutab, et nimetatud menetlus nõuab Euroopa 
Parlamendilt nõusoleku saamist ning et lepinguga määratakse kindlaks rikkumise tagajärjed.
Kõik karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, et tagada süsteemi 
turvalisus ja katkematu teenus.

Tuleks tagada Euroopa ja rahvusvahelises ekspordikontrollikorras loetletud kahesuguse 
kasutusega tehnoloogia ja toodete ekspordi tõhus kontroll.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 683/2008 
(Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta)7 lisas on 
sätestatud, et programmi Galileo 
spetsiifiliseks eesmärgiks on tagada, et 
süsteemi poolt edastatavaid signaale oleks 
võimalik kasutada ennekõike selleks, et 
garanteerida „avalik reguleeritud teenus” 
(edaspidi „PRS”), mis on mõeldud üksnes 
valitsuselt vastava loa saanud kasutajatele 
ning kasutamiseks eeskätt selliste tundlike 
rakenduste puhul, kui on oluline tagada 
katkematu teenus. 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 683/2008 
(Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta) lisas on 
sätestatud, et programmi Galileo 
spetsiifiliseks eesmärgiks on tagada, et 
süsteemi poolt edastatavaid signaale oleks 
võimalik kasutada ennekõike selleks, et 
garanteerida „avalik reguleeritud teenus” 
(edaspidi „PRS”), mis on mõeldud üksnes 
valitsuselt vastava loa saanud kasutajatele 
ning kasutamiseks eeskätt selliste tundlike 
rakenduste puhul, kui on oluline tagada 
juurdepääsu tõhus kontroll ja katkematu 
teenus. 

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada vajadust kontrollida tõhusalt juurdepääsu 
tundlikele PRSi rakendustele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Galileo on oluline programm, mille 
abil tõhustatakse liidu sõltumatust ja 
julgeolekut. Selle PRS on eelkõige vajalik 
vahend olukorrast teavitamisel ning 
otsingu- ja päästeteenistuse ülesannete 
täitmisel ÜJKP operatsioonide 
raamistikus ning esmatähtsate 
infrastruktuuride kaitsmisel liidus;
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Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse Galileo ja PRSi olulisust ELi sõltumatuse ja julgeoleku 
tagamisel. Eelkõige rõhutatakse PRSi kohta ÜJKP operatsioonide raamistikus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Arvestades PRSi olulisust 
navigatsiooni ja sõjaliste süsteemide 
juhtimise jaoks, peaksid liidu või 
liikmesriigi pädevad institutsioonid 
vastavaid meetmeid võtma ja suurendama 
jõupingutusi rahvusvahelise 
õigusraamistiku, sh 1967. aasta 
avakosmose lepingu, võimalikuks 
läbivaatamiseks ning võtma seejuures 
arvesse tehnoloogilist arengut pärast 
1960. aastat. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 
pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum. 
See peab oma kasutajatele tagama 
katkematu teenuse ka kõige raskemates 
kriisiolukordades. Teenuse kasutamise 
reeglite rikkumise tagajärjed ei piirdu 
rikkumise toime pannud kasutajaga, vaid 
võivad mõjutada ka teisi kasutajaid. PRSi 
kasutamine ja haldamine apelleerivad 
seega liikmesriikide ühisvastutusele 
Euroopa Liidu ja nende eneste julgeoleku 
eest. Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 
pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum. 
See peab oma kasutajatele tagama 
katkematu teenuse ka kõige raskemates 
kriisiolukordades. Seda on võimalik 
saavutada vaid juhul, kui tähtsamaid 
osalisi avakosmose ja navigatsiooni 
valdkonnas suudetakse tehniliselt 
takistada Galileod või selle komponente 
muutmast, häirimast või koguni 
hävitamast. Teenuse kasutamise reeglite 
rikkumise tagajärjed ei piirdu rikkumise 
toime pannud kasutajaga, vaid võivad 
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kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

mõjutada ka teisi kasutajaid. PRSi 
kasutamine ja haldamine apelleerivad 
seega liikmesriikide ühisvastutusele 
Euroopa Liidu ja nende eneste julgeoleku 
eest. Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 
kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldises plaanis peavad liit ja 
liikmesriigid tegema kõik enesest oleneva, 
et tagada Galileo programmil põhineva 
süsteemi ning PRS-tehnoloogia ja 
seadmestiku julgeolek ja turvalisus, 
vältimaks PRSi kaudu edastatavate 
signaalide kasutamist selleks volitamata 
füüsiliste või juriidiliste isikute poolt ning 
PRSi kasutamist nende suhtes vaenulike 
kavatsustega.

(8) Üldises plaanis peavad liit ja 
liikmesriigid tegema kõik enesest oleneva, 
et tagada Galileo programmil põhineva 
süsteemi ning PRS-tehnoloogia ja 
seadmestiku julgeolek ja turvalisus, 
vältimaks PRSi kaudu edastatavate 
signaalide kasutamist selleks volitamata 
füüsiliste või juriidiliste isikute poolt ning 
PRSi kasutamist nende suhtes vaenulike 
kavatsustega. Seepärast tuleb sisse seada 
Euroopa järelevalvesüsteem.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Järelikult on oluline, et liikmesriigid 
kehtestaksid eeskirjad karistuste kohta, 
mida kohaldatakse käesolevast otsusest 
johtuvate kohustuste rikkumise korral, ning
kontrolliksid nende rakendamist.
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(9) Järelikult on oluline, et komisjon 
kehtestaks haldusmeetmed, mida 
kohaldatakse käesolevast otsusest johtuvate 
kohustuste rikkumise korral, ning
liikmesriigid määraksid kindlaks, 
milliseid karistusi kohaldatakse käesoleva 
otsuse kohaselt vastu võetud siseriiklike 
õigusnormide rikkumise puhul. 
Liikmesriigid tagaksid nende karistuste ja 
haldusmeetmete kohaldamise.
Haldusmeetmed ja karistused peavad alati
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olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Haldusmeetmete või karistuste 
määramisel tuleb tagada süüdistatava 
üksuse või üksikisiku õigus otsus edasi 
kaevata.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Oma osa PRSi halduses on ka 
nõukogul: ühelt poolt vastavalt nõukogu 
12. juuli 2004. aasta ühismeetmele 
2004/552/ÜVJP Euroopa satelliit-
raadionavigatsioonisüsteemi toimimise 
aspektide kohta, mis mõjutavad Euroopa 
Liidu julgeolekut8, teisalt kiites heaks 
rahvusvahelised lepped, mille alusel 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
antakse luba PRSi kasutamiseks.

(12) ühelt poolt vastavalt nõukogu 12. juuli 
2004. aasta ühismeetmele 2004/552/ÜVJP 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsioonisüsteemi toimimise 
aspektide kohta, mis mõjutavad Euroopa 
Liidu julgeolekut, teisalt kiites heaks 
rahvusvahelised lepped, mille alusel 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
antakse luba PRSi kasutamiseks. Kui 
vaenulik riik või muu osaline otseselt 
ründab liitu, liikmesriike või partnerriike, 
kes kasutavad PRSi või muid Galileo 
teenuseid, peab julgeolekualane juhtimine 
olema selgelt kindlaks määratud. 
Nõukogu peaks ühismeedet 
2004/552/ÜVJP Lissaboni lepingust 
tulenevate muudatuste kohaselt 
ajakohastama, eriti mis puudutab 
komisjoni asepresidendi ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja rolli seoses teenuse katkestamise 
või selle olulise muutmisega otsese ohu 
korral.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Iga PRSi kasutaja peaks võtma 
kõik vajalikud meetmed, et tagada 
katkematu teenuse ja signaalide 
järjepideva toimimise kaudu süsteemi 
sujuv toimimine. Tuleks välja töötada 
suutlikkus liikmesriikide tasandil ning 
ÜJKP raames, et hoida ära signaale 
segavad rünnakud krüpteeritud PRSi 
signaali vastu ning tagada esmatähtsa 
infrastruktuuri turvalisus.

Selgitus

Muudatusettepanekuga julgustatakse töötama välja suutlikkust PRSi sujuvat toimimist 
ohustavate probleemidega toimetulemiseks, eriti rahvusvahelise kriisi ajal. Nõukogu 
ühismeetme 2004/552/ÜVJP artiklis 2 viidatakse sellele, mida tuleb teha kõnealuses 
ebameeldivas olukorras, kuid ei räägita sellest, kuidas seda olukorda ära hoida.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab turvakaalutlustel tegeleda ainult 
liikmesriik, kes PRSi kasutab või PRSi 
kasutava liikmesriigi territooriumil 
asutatud ettevõtted. Lisaks peab 
vastuvõtjaid tootev üksus olema eelnevalt 
saanud spetsiaalse loa määrusega (EÜ) nr 
xxx/20109 loodud Euroopa GNSSi ametilt 
ja kohustuma järgima antud asutuse juurde 
loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle.

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab turvakaalutlustel tegeleda ainult 
liikmesriik, kes on määranud PRSi eest 
vastutava asutuse, või sellise liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtted. Lisaks 
peab vastuvõtjaid tootev üksus olema 
eelnevalt saanud spetsiaalse loa määrusega
(EÜ) nr xxx/20109 loodud Euroopa GNSSi 
ametilt ja kohustuma järgima antud asutuse 
juurde loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ekspordikontroll: PRS-süsteemi 
kasutamisega seonduva seadmestiku või 
tehnoloogia eksport Euroopa Liidust peab 
piirduma ainult kolmandate riikidega, 
kellel on liiduga sõlmitud rahvusvahelise 
leppe alusel spetsiaalne luba PRSi 
kasutamiseks.

(14) Üldiselt tuleb kahesuguse kasutusega 
tehnoloogiat Euroopa Liidust 
eksportimisel tõhusalt kontrollida. 
Liikmesriigid peavad oma tööstuse 
toodetud GNSSiga seotud toodete 
ekspordikontrolli nõudeid kaaludes 
järgima Euroopa ja rahvusvahelist 
ekspordikontrollikorda, nagu Wassenaari 
kokkulepe tavarelvastuse ning 
kahesuguse kasutusotstarbega kaupade ja 
tehnoloogiate ekspordikontroll. PRS-
süsteemi kasutamisega seonduva 
seadmestiku või tehnoloogia puhul peab 
eriti eksport piirduma ainult kolmandate 
riikidega, kellel on liiduga sõlmitud 
rahvusvahelise leppe alusel spetsiaalne 
luba PRSi kasutamiseks. 

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada asjaolu, et PRS on seotud kahesuguse 
kasutusega tehnoloogiaga. Seega peavad liikmesriigid ja nende tööstused järgima kohustusi, 
mis on kehtestatud Euroopa ja rahvusvahelises ekspordikontrollikorras.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjon teeb GNSS- teenuste 
hinda käsitleva ettepaneku raames 
koostöös liikmesriikidega ettepaneku 
PRSi nõuetekohase rahastamise korra 
kohta. Komisjon esitab finantsraamistiku 
kohta aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruanne peab kajastama 
üksikasjalikult PRSi kulude katmist.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel 
on piiramatu ja pidev juurdepääs PRSile 
ükskõik kus maailmas.

2. Nõukogul, komisjonil ja kõikidel
liikmesriikidel on piiramatu ja pideva 
juurdepääsu õigus PRSile ükskõik kus 
maailmas.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada, et kõikidel liikmesriikidel on õigus PRSi kasutada, 
juhul kui nad seda soovivad ja juhul kui nad järgivad minimaalseid turvanõudeid (määratud 
kindlaks teistes artiklites).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid, kes kasutavad PRSi 
julgeolekuga seotud sektorites, teevad 
seda vastavalt liidu põhimõtetele ja 
prioriteetidele, nagu on määratletud 
Euroopa Liidu lepingu V jaotise 1. 
peatükis ning Euroopa 
julgeolekustrateegias;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et PRSi kasutamine kaitsega seotud sektorites 
peab olema kooskõlas ELi aluspõhimõtetega ning seatud prioriteetidega. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. PRSi kasutajad on füüsilised või 
juriidilised isikud, kellel on PRSi tarbija 

4. PRSi kasutajad on füüsilised või 
juriidilised isikud, sh valitsusasutused,
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spetsiaalne luba PRS-vastuvõtja 
valdamiseks või kasutamiseks.

kellel on PRSi tarbija spetsiaalne luba 
PRS-vastuvõtja valdamiseks või 
kasutamiseks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et PRSi kasutavad ka valitsusasutused.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. liidu ja kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni vahel on 
olemas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 218 sätestatud menetluse kohaselt 
sõlmitud kokkulepe, mis määrab kolmanda 
riigi või rahvusvahelise organisatsiooni 
jaoks ära PRSi kasutamise tingimused ja 
korra.

7. liidu ja kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni vahel on 
olemas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 218 sätestatud menetluse kohaselt
Euroopa Parlamendi nõusolekul sõlmitud 
kokkulepe, mis määrab kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni jaoks ära 
PRSi kasutamise tingimused ja korra.

Selgitus

Muudatusettepanekuga parandatakse ingliskeelses versioonis Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli numbrit, tuletades meelde, et artiklis 218 viidatakse vajadusele saada Euroopa 
Parlamendilt nõusolek (ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 6 punkt a). 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 7 – taane 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– PRSiga seotud toodete ja tehnoloogia 
kahesugust kasutusotstarvet arvestades 
järgivad liikmesriigid, kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid kõiki 
kaheksat ELi relvaekspordi 
tegevusjuhendi kriteeriumi, mis on 
sätestatud nõukogu 8. detsembri 2008. 
aasta ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP;
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 7 – taane 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolmas riik või rahvusvaheline 
organisatsioon tunnustab demokraatiat, 
õigusriigi põhimõtteid, inimõiguste ja 
põhivabaduste universaalsust ning 
jagamatust, usuvabaduse kaitset, samuti 
inimväärikust, võrdsuse ja solidaarsuse 
põhimõtet ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja ja 
rahvusvahelise õiguse põhimõtteid.

Selgitus

Kolmandatel riikidel või rahvusvahelistel organisatsioonidel peab olema juurdepääs PRSile 
üksnes tingimusel, et nad tunnustavad Euroopa Liidu lepingu V jaotise I peatüki sätetele 
tuginevaid aluspõhimõtteid, kuna PRSi väärkasutust ei tohiks lubada kolmandatele riikidele, 
kus on võimul repressiivsed, totalitaarsed või autoritaarsed režiimid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklitele 12, 13 ja 14 määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks PRSi puudutava salastatud teabe 
kaitse eeskirjad, ennekõike selle, mis 
puudutab juriidilise või füüsilise isiku 
vajadust omada juurdepääsu salastatud 
teabele teatavate ametikohuste või 
ülesannete täimiseks. Iga liikmesriik 
teavitab komisjoni erimeetmetest, mida ta 
käesoleva lõike sätete teostamiseks 
rakendab.

2. Vastavalt artiklitele 12, 13 ja 14 määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks PRSi puudutava salastatud teabe 
kaitse eeskirjad, ennekõike selle, mis 
puudutab juriidilise või füüsilise isiku 
vajadust omada juurdepääsu salastatud 
teabele teatavate ametikohuste või 
ülesannete täimiseks. Iga liikmesriik 
teavitab komisjoni erimeetmetest, mida ta 
käesoleva lõike sätete teostamiseks 
rakendab, tagades sellise kaitsetaseme, mis 
oleks vähemalt võrdne tasemega, mille 
tagavad komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, 
ESTÜ, Euratom lisas sätestatud komisjoni 
julgeolekueeskirjad ning nõukogu otsuse 
2001/264/EÜ lisas sätestatud nõukogu 
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julgeolekueeskirjad.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada salastatud teabe kõrgetasemeline kaitse 
liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui selgub, et PRSi puudutavat 
informatsiooni on avaldatud kolmandatele 
isikutele, kellel puudub volitus selle 
teadmiseks, algatab komisjon juurdluse, 
informeerib nõukogu ja parlamenti 
uurimise tulemustest ja rakendab 
vajalikke meetmeid lubamatu 
teabelevituse tagajärgede kõrvaldamiseks.

3. Kui selgub, et PRSi puudutavat 
informatsiooni on avaldatud kolmandatele 
isikutele, kellel puudub volitus selle 
teadmiseks, võtab komisjon rikkumise 
peatamiseks vajalikud meetmed ning:

a) informeerib teabe avaldajat;
b) hindab liidu või liikmesriikide huvidele 
tekitatud võimalikku kahju;
c) rakendab vajalikke meetmeid, et vältida 
lubamatu teabelevituse kordumist; 
d) teavitab asjaomaseid asutusi võetud 
meetmetest ning
e) teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu nende meetmete tulemustest.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused Karistused ja haldusmeetmed

Muudatusettepanek 21
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige -1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui keegi PRSi kasutajatest rikub selle 
otsuse sätteid, määrab komisjon kindlaks, 
milliseid haldusmeetmeid kohaldada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
karistused, mida kohaldatakse käesoleva 
otsuse kohaselt vastuvõetud siseriiklike 
sätete rikkumise korral. Karistused on 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
karistused ja haldusmeetmed, mida 
kohaldatakse käesoleva otsuse kohaselt
vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise 
korral.

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus ennetavalt kehtestada lisaks kriminaalkaristustele ka 
haldusmeetmeid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandatele riikidele või 
rahvusvaheliste organisatsioonide puhul 
määratakse rikkumise korral asjakohased 
meetmed kindlaks vastavalt artikli 2 
lõikele 7.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused ja haldusmeetmed peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Süsteemi turvalisuse 
ohustamine võib tuua kaasa 
juurdepääsuõiguse äravõtmise. Karistuste 
või haldusmeetmete määramisel tuleb 
tagada süüdistatava üksuse või üksikisiku 
õigus otsus edasi kaevata.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuna Euroopa GNSSi amet on määruse 
(EÜ) nr 683/2008 artikli 16 punkti a 
alapunktis ii osutatud turvakeskuse 
(edaspidi „turvakeskus”) kasutaja, võib 
PRSi tarbija nimetada selle PRSi eest 
vastutavaks asutuseks.

4. Kuna Euroopa GNSSi amet on määruse 
(EÜ) nr 683/2008 artikli 16 punkti a 
alapunktis ii osutatud turvakeskuse 
(edaspidi „turvakeskus”) kasutaja, võib 
PRSi tarbija nimetada selle PRSi eest 
vastutavaks asutuseks. Euroopa GNSSi 
amet tegutseb nõukogu, komisjoni ja 
Euroopa Liidu asutuste PRSi eest 
vastutavaks asutuseks nimetatud 
asutusena.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kontrollib liikmesriikide ja 
Euroopa GNSSi ameti kaasabil, et PRSi 
eest vastutavad asutused peavad ühistest 
miinimumnõuetest kinni ning viivad läbi 
auditeid või inspekteerimisi.

7. Komisjon kontrollib liikmesriikide ja 
Euroopa GNSSi ameti kaasabil, et PRSi 
eest vastutavad asutused peavad ühistest 
miinimumnõuetest kinni ning viivad
korrapäraselt läbi auditeid või 
inspekteerimisi.
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Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse vajadust korrapärase kontrolli (audit/inspekteerimine) 
järele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. PRSi eest vastutavad asutused 
annavad komisjonile ja Euroopa GNSSi 
ametile korrapäraselt aru ühiste 
miinimumnõuete täitmisest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon annab Euroopa GNSSi 
ameti abiga iga kolme aasta möödumisel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
selle kohta, kuidas PRSi eest vastutavad 
asutused ühiseid miinimumnõudeid 
täidavad, samuti nende nõuete tõsise 
rikkumise kõikide juhtumite kohta. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes PRSi kasutab, võib 
vastuvõtjate ja turvamoodulite tootmisega 
tegeleda kas ise või usaldada selle oma 
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde.
Nõukogu või komisjon võivad vastuvõtjate 
ja turvamoodulite tootmise usaldada kas 

1. Iga liikmesriik, kes on nimetanud PRSi
eest vastutava asutuse, võib vastuvõtjate ja 
turvamoodulite tootmisega tegeleda kas ise 
või usaldada selle liikmesriigi, kes on 
nimetanud PRSi eest vastutava asutuse, 
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde.
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PRSi kasutava liikmesriigi või selle 
liikmesriigi territooriumil asutatud 
ettevõtete hoolde.

Nõukogu või komisjon võivad vastuvõtjate 
ja turvamoodulite tootmise usaldada kas 
PRSi eest vastutava asutuse nimetanud 
liikmesriigi või sellise liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Raadionavigatsioonisüsteemide 
turvalisuse akrediteerimise asutus võib 
mistahes hetkel võtta lõikes 1 nimetatud 
üksuselt loa, mis on antud talle PRS-
vastuvõtjate ja nende juurde kuuluvate 
turvamoodulite tootmiseks, kui ilmneb, et 
lõikes 3 sätestatud meetmeid ei ole 
rakendatud.

5. Raadionavigatsioonisüsteemide 
turvalisuse akrediteerimise asutus võib 
mistahes hetkel võtta lõikes 1 nimetatud 
üksuselt loa, mis on antud talle PRS-
vastuvõtjate ja nende juurde kuuluvate 
turvamoodulite tootmiseks, kui ilmneb, et 
lõikes 3 sätestatud meetmeid ei ole 
rakendatud. Loa äravõtmise otsust saab 
edasi kaevata. Kui süsteemi turvalisus 
sõltub lõikes 1 nimetatud üksuste 
varasemast, praegusest või võimalikust 
tegevusest, ei peata edasikaebamine 
otsuse täitmist.

Selgitus

Euroopa õiguse tavapäraste põhimõtete kohaselt on tähtis iga süüdistatava üksuse või 
üksikisiku õigus loa äravõtmise otsust edasi kaevata, kuid turvanõuete tõttu ei tohiks 
edasikaebamine peatada nimetatud otsuse täitmist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pidevalt kasvavate vajaduste 
rahuldamiseks peavad süsteemid ja 
moodulid olema paindlikud.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandat riiki, mille territooriumil asub 
Galileo programmil põhinevasse süsteemi 
kuuluv PRS-seadmestikuga vahejaam, ei 
loeta pelgalt sellest tulenevalt PRSi 
tarbijaks. Komisjon lepib kolmanda riigiga 
kokku PRS-seadmestikuga vahejaama 
hooldamise ja ekspluatatsiooni üksikasjad.

Kolmandat riiki, mille territooriumil asub 
Galileo programmil põhinevasse süsteemi 
kuuluv PRS-seadmestikuga vahejaam, ei 
loeta pelgalt sellest tulenevalt PRSi 
tarbijaks. Komisjon lepib kolmanda riigiga 
kokku PRS-seadmestikuga vahejaama 
hooldamise ja ekspluatatsiooni üksikasjad.
Need üksikasjad hõlmavad ka 
asjassepuutuvatele Euroopa asutustele 
sissepääsu kindlustamist vahejaama, et 
teostada kontrolle.

Selgitus

Kontrolli teostamiseks peaks Euroopa kontrolliasutustele olema tagatud pääs kolmandates 
riikides asuvatesse vahejaamadesse.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 b
Konsulteerimine GNSSi ametiga 
Komisjon loob tingimused Euroopa 
GNSSi ameti võimalikult kiireks 
kaasamiseks PRSi puudutavate otsuste 
tegemisse. Vajaduse korral konsulteerib 
komisjon Euroopa GNSSi ametiga kõigis 
PRSiga seotud küsimustes. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

Selgitus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuväidete esitamise tähtaja pikendamist muudetakse 
vastavalt tekstile, mis võeti vastu väliste rahastamisvahendite küsimuse teisel lugemisel.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kuna PRSi turvalisust mõjutav tahtmatu
vahejuhtum nagu näiteks vastuvõtja 
vargus või kaotamine on esmajärgulise 
tähtsusega, rakendavad kõik PRSi eest 
vastutavad asutused meetmeid taoliste
vahejuhtumite tuvastamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja sellest turvakeskuse 
teavitamiseks.

6. Kuna PRSi turvalisust mõjutav tahtmatu
sündmus, nagu näiteks vastuvõtja vargus 
või kaotamine, on esmajärgulise 
tähtsusega, rakendavad kõik PRSi eest 
vastutavad asutused meetmeid taoliste
sündmuste tuvastamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja sellest turvakeskuse 
teavitamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab peamiselt tšehhikeelset tõlget.

[Inglise tõlkija märkus: komisjoni ettepaneku tšehhikeelses versioonis seisab punktis 6 
esimese sõna „vahejuhtum“ ees sõna „mittetahtlik“.] Arvestades, et vahejuhtumite loetelus 
nimetatakse vargust, mis on tahtlik kuritegu, ei ole „vahejuhtum“ (tšehhikeelses versioonis 
„mittetahtlik vahejuhtum“) sobiv väljend. Ka teistes keeleversioonides oleks asjakohasem 
kasutada sõna „sündmus“, mis on õigusakti ülejäänud tekstiga kooskõlas ja hõlmab nii 
tahtlikke kui ka mittetahtlikke tegusid.
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