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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen päätökseksi, jolla 
pyritään määrittämään käyttöehdot Galileo-ohjelman julkisesti säännellylle palvelulle, 
jäljempänä "PRS", joka on varattu yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille 
sellaisia arkaluonteisia sovelluksia varten, jotka edellyttävät erityistä palvelun jatkuvuutta.

Tässä lausuntoluonnoksessa keskitytään lähinnä turvallisuuskysymyksiin ja samalla 
korostetaan, että komission on osallistuttava näkyvämmin asetuksessa määriteltyjen yhteisten 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen seurantaan. Siinä esitetään tehostettua 
seuraamusjärjestelmää täytäntöönpanon keskitetyn valvonnan aikaansaamiseksi. EU:n 
GNSS-ohjelmia hallinnoivalla komissiolla pitää olla valtuudet määrätä seuraamuksia, mikäli 
vähimmäisvaatimuksia ei noudateta. Jäsenvaltioiden on puolestaan säädettävä tämän 
päätöksen mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista. Näiden säännösten täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden on varmistettava 
turvaluokiteltujen tietojen korkeatasoinen suojaaminen.

Ottaen huomioon PRS-palvelun arkaluonteisuuden ja tarpeen suojata turvaluokiteltuja tietoja 
komission on varmistettava, että PRS-vastuuviranomaiset noudattavat jatkuvasti yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia. Siksi on tärkeää, että auditointeja, valvontaa ja tarkastuksia tehdään 
säännöllisesti.

Lausuntoluonnoksessa korostetaan PRS-palvelun merkitystä, sillä se on hyödyllinen väline 
YTPP-operaatioissa, ja kehotetaan lisäämään valmiuksia, jotta elintärkeitä infrastruktuureja 
voidaan suojella ennaltaehkäisevällä tavalla ja varmistaa järjestelmän sujuva toiminta 
erityisesti kansainvälisissä kriiseissä. 

Valmistelija yhtyy komission ehdotukseen, että myös muut kuin jäsenvaltiot ja kansainväliset 
järjestöt voivat päästä käyttämään PRS-palvelua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti EU:n kanssa tekemiensä 
kansainvälisten sopimusten perusteella. Valmistelija korostaa, että menettely vaatii Euroopan 
parlamentin hyväksynnän ja että tässä sopimuksessa määritetään seuraukset siltä varalta, että 
sen määräyksiä rikotaan. Kaikkien seuraamusten pitää olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia järjestelmän turvallisuuden ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi.

Kaksikäyttöteknologian ja eurooppalaisten ja kansainvälisten vientivalvontajärjestelyjen 
alaisten tuotteiden viennin tehokas valvonta on varmistettava.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 683/2008 liitteessä säädetään, että 
Galileo-ohjelman erityistavoitteena on 
varmistaa, että järjestelmässä lähetettyjä 
signaaleja voidaan käyttää sellaisen 
julkisesti säännellyn palvelun, jäljempänä 
’PRS’, tarjoamiseen, joka on varattu 
yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille 
käyttäjille sellaisia arkaluonteisia 
sovelluksia varten, jotka edellyttävät 
erityistä palvelun jatkuvuutta. 

(1) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo)7 toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 683/2008 liitteessä säädetään, että 
Galileo-ohjelman erityistavoitteena on 
varmistaa, että järjestelmässä lähetettyjä 
signaaleja voidaan käyttää sellaisen 
julkisesti säännellyn palvelun, jäljempänä
"PRS", tarjoamiseen, joka on varattu 
yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille 
käyttäjille sellaisia arkaluonteisia 
sovelluksia varten, jotka edellyttävät
käyttöoikeuden tehokasta valvontaa ja
erityistä palvelun jatkuvuutta. 

Perustelu

Ehdotetulla lisäyksellä on tarkoitus korostaa, että arkaluonteisten PRS-sovellusten 
käyttöoikeutta on valvottava tehokkaasti.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Galileo on merkittävä ohjelma, joka 
vahvistaa unionin itsenäisyyttä ja 
turvallisuutta. Erityisesti sen PRS-palvelu 
on hyödyllinen työkalu 
tilannetietoisuuden sekä haku- ja 
pelastuspalvelutehtävien kannalta YTPP-
operaatioiden yhteydessä samoin kuin 
unionin elintärkeiden infrastruktuurien 
suojelussa.



AD\861453FI.doc 5/21 PE456.623v04-00

FI

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan Galileon ja sen PRS-palvelun merkitystä EU:n itsenäisyydelle ja 
turvallisuudelle. Siinä korostetaan erityisesti PRS-palvelun roolia YTPP-operaatioissa.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Unionin ja jäsenvaltioiden 
asiaankuuluvien toimielimien olisi 
toimittava sen merkityksen mukaisesti, 
joka PRS-palveluilla on 
sotilasjärjestelmien navigoinnin ja 
ohjauksen kannalta, ja tehostettava 
toimiaan kansainvälisen oikeudellisen 
kehyksen, myös vuonna 1967 tehdyn 
ulkoavaruussopimuksen, mahdolliseksi 
tarkistamiseksi, ottaen huomioon 1960-
luvun jälkeen saavutetun teknisen 
kehityksen.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin. 
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Tämä on 
mahdollista ainoastaan, jos pystytään 
teknisesti estämään se, että jokin avaruus-
ja navigointialan keskeinen osapuoli 
pystyy muuttamaan tai häiritsemään 
Galileo-järjestelmää tai sen osia tai jopa 
tuhoamaan ne. Jos tämän palvelun käyttöä 
koskevia turvallisuussääntöjä rikotaan, 
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jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta. 
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

vaikutukset eivät rajoitu vain 
asianomaiseen käyttäjään vaan 
mahdollisesti myös muihin käyttäjiin. PRS-
palvelun käyttö ja hallinnointi edellyttävät 
siis jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 
omasta turvallisuudesta. Tässä yhteydessä 
PRS-palvelun käyttöoikeus on rajattava 
tietyille käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleisesti ottaen unionin ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa 
taatakseen Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustetun järjestelmän sekä PRS-tekniikan 
ja -laitteiden turvallisuus ja varmuus, jotta 
vältetään luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden PRS-palvelun 
valtuuttamaton käyttö ja estetään palvelun 
vihamielinen käyttö.

(8) Yleisesti ottaen unionin ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa 
taatakseen Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustetun järjestelmän sekä PRS-tekniikan 
ja -laitteiden turvallisuus ja varmuus, jotta 
vältetään luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden PRS-palvelun 
valtuuttamaton käyttö ja estetään palvelun 
vihamielinen käyttö. Näin ollen olisi 
otettava käyttöön eurooppalainen 
valvontajärjestelmä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Tästä syystä jäsenvaltioiden on tärkeää 
määrittää seuraamusjärjestelmä
tapauksissa, joissa tämän päätöksen 
mukaisia velvoitteita ei noudateta, ja
valvoa näiden seuraamusten soveltamista.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(9) Tästä syystä komission on tärkeää 
määrittää hallinnollisten toimenpiteiden 
järjestelmä tapauksissa, joissa tämän 
päätöksen mukaisia velvoitteita ei 
noudateta, ja jäsenvaltioiden olisi 
puolestaan määritettävä, mitä 
seuraamuksia sovelletaan, jos tähän 
päätökseen perustuvia kansallisia 
säännöksiä rikotaan. Jäsenvaltioiden olisi 
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valvottava näiden seuraamusten ja 
hallinnollisten toimenpiteiden
soveltamista. Hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten on
kaikissa tapauksissa oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Kun 
määrätään hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia, olisi taattava syytetyn 
yksilön tai elimen muutoksenhakuoikeus.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Neuvosto osallistuu myös PRS-
palvelun hallinnointiin ensinnäkin 
Euroopan unionin turvallisuuteen 
vaikuttavista eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 
neuvoston hyväksymän yhteisen toiminnan 
2004/552/YUTP soveltamisen myötä ja 
toiseksi hyväksymällä kansainväliset 
sopimukset, joilla kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö valtuutetaan 
käyttämään PRS-palvelua.

(12) Neuvosto osallistuu myös PRS-
palvelun hallinnointiin ensinnäkin 
Euroopan unionin turvallisuuteen 
vaikuttavista eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 
neuvoston hyväksymän yhteisen toiminnan 
2004/552/YUTP soveltamisen myötä ja 
toiseksi hyväksymällä kansainväliset 
sopimukset, joilla kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö valtuutetaan 
käyttämään PRS-palvelua. Turvallisuuden 
hallinnan on oltava selkeää tilanteessa, 
jossa vihamielinen valtio tai jokin muu 
toimija kuin valtio kohdistaa välittömän 
hyökkäyksen unioniin, jäsenvaltioihin tai 
kumppanuusvaltioihin, jotka käyttävät 
PRS-palveluita tai muita Galileo-
palveluita. Neuvoston olisi siksi 
päivitettävä asianmukaisesti yhteistä 
toimintaa 2004/552/YUTP Lissabonin 
sopimuksella tehtyjen muutosten 
mukaisesti, erityisesti unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan / komission 
varapuheenjohtajan roolia palvelun 
keskeyttämisessä tai merkittävässä 
muuttamisessa välittömän uhan 
tapauksessa.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jokaisen PRS-palveluun 
osallistujan olisi ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin järjestelmän 
sujuvan toiminnan varmistamiseksi 
huolehtimalla signaalien jatkuvuudesta ja 
häiriöttömyydestä. Olisi kehitettävä 
valmiuksia jäsenvaltioiden tasolla ja 
YTPP:n puitteissa, jotta voidaan estää 
naamioidut hyökkäykset salattuja PRS-
signaaleja vastaan ja varmistaa elintärkeän 
infrastruktuurin turvallisuus.

Perustelu

Tarkistuksella kannustetaan kehittämään kykyä vastata PRS- järjestelmän sujuvaan 
toimintaan kohdistuviin uhkiin erityisesti kansainvälisissä kriiseissä. Neuvoston hyväksymän 
yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP 2 artiklassa viitataan pikemmin toimimiseen tällaisessa 
epämiellyttävässä tilanteessa kuin sellaisen estämiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä 
uskoa vain jäsenvaltiolle, joka pystyy 
käyttämään PRS-palvelua, tai yrityksille, 
jotka ovat sijoittautuneet PRS-palvelua 
käyttävän jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella
(EY) N:o xxx/20109 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava GNSS-
viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä 
uskoa vain jäsenvaltiolle, joka on 
nimennyt PRS-vastuuviranomaisen, tai 
yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet PRS-
vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella
(EY) N:o xxx/20109 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava GNSS-
viraston yhteydessä toimivan 



AD\861453FI.doc 9/21 PE456.623v04-00

FI

sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Viennin valvonnan osalta on tärkeää 
rajoittaa PRS-laitteisiin tai PRS-palvelun 
käyttöön liittyvän teknologian vientiä 
Euroopan unionin ulkopuolelle
ainoastaan sellaisiin kolmansiin maihin, 
jotka on asianmukaisesti valtuutettu 
käyttämään PRS-palvelua unionin kanssa 
tehdyn kansainvälisen sopimuksen 
mukaisesti.

(14) Yleisesti ottaen 
kaksikäyttöteknologiaa on valvottava 
tehokkaasti, kun sitä viedään Euroopan 
unionin ulkopuolelle. Kun jäsenvaltiot 
käsittelevät maidensa yritysten GNSS-
tekniikkaan liittyviä 
vientivalvontapyyntöjä, niiden on 
noudatettava EU:n ja kansainvälisten 
vientivalvontajärjestelmien, kuten 
tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian 
vientivalvontaa koskevan Wassenaarin 
järjestelyn, määräyksiä. Erityisesti PRS-
laitteisiin tai PRS-palvelun käyttöön 
liittyvän teknologian osalta on tärkeää 
rajoittaa vienti ainoastaan sellaisiin 
kolmansiin maihin, jotka on 
asianmukaisesti valtuutettu käyttämään 
PRS-palvelua unionin kanssa tehdyn 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, että PRS liittyy kaksoiskäyttöteknologiaan. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioiden ja niiden yritysten on noudatettava EU:n ja kansainvälisten 
vientivalvontajärjestelmien vaatimuksia.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) GNSS-palvelujen hinnoittelua 
koskevan komission ehdotuksen 
yhteydessä komission olisi jäsenvaltioiden 
avustuksella ehdotettava PRS-palvelun 
rahoitusmallia. Komission olisi 
raportoitava tästä rahoituskehyksestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Raportissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti, miten PRS-palvelun 
kustannukset katetaan.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot 
voivat käyttää PRS-palvelua rajattomasti ja 
keskeytyksettä kaikkialla maailmassa.

2. Neuvostolla, komissiolla ja kaikilla 
jäsenvaltioilla on oikeus käyttää PRS-
palvelua rajattomasti ja keskeytyksettä 
kaikkialla maailmassa.

Perustelu

Tarkoituksella pyritään korostamaan, että kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää PRS-palvelua 
edellyttäen, että ne haluavat hyötyä siitä ja että ne täyttävät turvallisuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset (jotka on määritelty muissa artikloissa).

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät PRS-
palvelua turvallisuuteen liittyvillä 
toimialoilla, on toimittava unionin 
periaatteiden ja ensisijaisten tavoitteiden 
mukaisesti sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V osaston 1 luvussa ja 
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Euroopan unionin 
turvallisuusstrategiassa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että käytettäessä PRS-palvelua puolustukseen 
liittyvillä toimialoilla on noudatettava EU:n perusperiaatteita ja toimittava sen tavoitteiden 
mukaisesti. 

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. PRS-palvelun käyttäjiä ovat luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat 
saaneet PRS-palveluun osallistuvilta 
asianmukaisen valtuutuksen pitää 
hallussaan tai käyttää PRS-vastaanotinta.

4. PRS-palvelun käyttäjiä ovat ne
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt,
valtiolliset elimet mukaan luettuina, jotka 
ovat saaneet PRS-palveluun osallistuvilta 
asianmukaisen valtuutuksen pitää 
hallussaan tai käyttää PRS-vastaanotinta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, että valtiolliset elimet ovat PRS:n käyttäjiä.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– unionin ja kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön välillä on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 128 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti tehty sopimus, jossa 
vahvistetaan kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön PRS-palvelun 
käyttöehdot ja yksityiskohtaiset säännöt.

– unionin ja kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön välillä on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti Euroopan 
parlamentin hyväksynnällä tehty sopimus, 
jossa vahvistetaan kyseisen kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön PRS-
palvelun käyttöehdot ja yksityiskohtaiset 
säännöt.
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Perustelu

Tarkistuksella korjataan SEUT-sopimuksen artiklan numero ehdotuksen englantilaisessa 
versiossa ja muistutetaan, että 218 artikla vaatii Euroopan parlamentin hyväksyntää 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla 6 kohdan a alakohta). 

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– ottaen huomioon PRS-paveluihin 
liittyvien tuotteiden ja teknologian 
kaksikäyttöluonne jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden sekä kansainvälisten 
organisaatioiden on noudatettava 
asevientiä koskevien EU:n 
käytännesääntöjen kaikkia kahdeksaa 
perustetta, jotka on vahvistettu 
sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 
2008 vahvistetussa neuvoston yhteisessä 
kannassa 2008/944/YUTP;

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– kolmas maa tai kansainvälinen 
järjestö kunnioittaa demokratian ja 
oikeusvaltion periaatteita, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, 
uskonnollisen vakaumuksen suojaamista, 
ihmisarvoa, tasa-arvon ja yhteisvastuun 
periaatteita sekä YK:n peruskirjan 
periaatteita ja kansainvälistä oikeutta.
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Perustelu

Kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön, joka voi käyttää PRS-palvelua, on 
noudatettava perusperiaatteita, jotka pohjautuvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
I lukuun, koska kolmansien maiden, joissa on sortohallinto tai totalitaarinen taikka 
autoritaarinen hallinto, ei pitäisi päästä käyttämään PRS-palvelua väärin.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa delegoiduin 
säädöksin ja 12, 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti PRS-palvelun turvaluokiteltujen 
tietojen suojaamista koskevat säännöt 
etenkin tilanteissa, joissa oikeushenkilön 
tai luonnollisen henkilön on tarpeen päästä 
turvaluokiteltuihin tietoihin jonkin toimen 
tai tehtävän hoitamiseksi. Jokainen 
jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
hyväksymänsä erityissäännökset tämän 
kohdan sisältämien toimien 
toteuttamiseksi.

2. Komissio vahvistaa delegoiduin 
säädöksin ja 12, 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti PRS-palvelun turvaluokiteltujen 
tietojen suojaamista koskevat säännöt 
etenkin tilanteissa, joissa oikeushenkilön 
tai luonnollisen henkilön on tarpeen päästä 
turvaluokiteltuihin tietoihin jonkin toimen 
tai tehtävän hoitamiseksi. Jokainen 
jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
hyväksymänsä erityissäännökset tämän 
kohdan sisältämien toimien toteuttamiseksi
ja varmistaa vähintään vastaavan suojan 
kuin minkä komission päätöksen 
2001/844/EY, EHTY, Euratom liitteessä 
säädetyt komission turvallisuussäännöt ja 
neuvoston päätöksen 2001/264/EY 
liitteessä säädetyt neuvoston 
turvallisuussäännöt takaavat.

Perustelu

Tarkoituksella pyritään varmistamaan turvaluokiteltujen tietojen korkeatasoinen suojaaminen 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos käy ilmi, että PRS-palveluun liittyviä 
tietoja on luovutettu kolmansille 

3. Jos käy ilmi, että PRS-palveluun liittyviä 
tietoja on luovutettu kolmansille 
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osapuolille, joilla ei ole valtuuksia ottaa 
niitä vastaan, komissio käynnistää 
tutkimuksen, tiedottaa neuvostolle ja 
parlamentille tutkimustensa tuloksista ja
toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
kyseisen säännöstenvastaisen 
tietoluovutuksen seurausten 
korjaamiseksi.

osapuolille, joilla ei ole valtuuksia ottaa 
niitä vastaan, komissio toteuttaa 
asianmukaiset toimet varmistaakseen 
luovuttamisen loppumisen ja

a) ilmoittaa asiasta tietojen alkuperäiselle
luovuttajalle;
b) arvioi unionin tai jäsenvaltioiden 
eduille aiheutuneen mahdollisen 
vahingon;
c) toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
tapahtuneen toistumisen estämiseksi; ja
d) ilmoittaa asianmukaisille 
viranomaisille toteutetuista toimista; ja
e) ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle näiden toimien tuloksista.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Penalties Seuraamukset ja hallinnolliset 
toimenpiteet

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää hallinnolliset 
toimenpiteet, joita sovelletaan, jos jokin 
PRS-palveluun osallistujista rikkoo tämän 
päätöksen säännöksiä.
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Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
päätöksen mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
päätöksen mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
hallinnollisista toimenpiteistä.

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida vahvistaa ennalta rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi myös 
hallinnolliset toimenpiteet.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen osalta 2 artiklan 7 kohdassa 
mainitussa sopimuksessa määritetään 
asianmukaiset toimenpiteet, jos 
määräyksiä rikotaan.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusten ja hallinnollisten 
toimenpiteiden on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Järjestelmän 
turvallisuuden vaarantaminen voi johtaa 
käyttövaltuutuksen peruuttamiseen. Kun 
määrätään seuraamuksia tai 
hallinnollisia toimenpiteitä, on taattava 
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syytetyn yksilön tai elimen 
muutoksenhakuoikeus.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Järjestelmään osallistuja voi nimetä 
asetuksen (EY) N:o 683/2008 16 artiklan a 
kohdan ii alakohdassa tarkoitettua 
turvallisuuskeskusta, jäljempänä
'turvallisuuskeskus', hoitavan Euroopan 
GNSS-viraston PRS-vastuuviranomaiseksi.

4. Järjestelmään osallistuja voi nimetä 
asetuksen (EY) N:o 683/2008 16 artiklan a 
kohdan ii alakohdassa tarkoitettua 
turvallisuuskeskusta, jäljempänä
'turvallisuuskeskus', hoitavan Euroopan 
GNSS-viraston PRS-vastuuviranomaiseksi.
Euroopan GNSS-virasto toimii neuvoston, 
komission ja unionin erillisvirastojen 
nimeämänä PRS-vastuuviranomaisena.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio varmistaa jäsenvaltioiden ja 
Euroopan GNSS-viraston avulla ja etenkin 
järjestämällä auditointeja ja tarkastuksia, 
että PRS-vastuuviranomaiset noudattavat 
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia.

7. Komissio varmistaa jäsenvaltioiden ja 
Euroopan GNSS-viraston avulla ja etenkin 
järjestämällä säännöllisesti auditointeja ja 
tarkastuksia, että PRS-vastuuviranomaiset 
noudattavat yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että auditointeja, valvontaa ja tarkastuksia on tehtävä 
säännöllisesti. 

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

7 a. PRS-vastuuviranomaiset raportoivat 
komissiolle ja Euroopan GNSS-virastolle 
säännöllisesti yhteisten 
vähimmäisvaatimusten noudattamisesta.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

7 b. Komissio laatii Euroopan GNSS-
viraston avustuksella kolmen vuoden 
välein Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin siitä, miten PRS-
vastuuviranomaiset noudattavat yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia. Raportti 
laaditaan myös aina, kun vaatimuksia on 
rikottu vakavasti.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen PRS-palvelua käyttävä
jäsenvaltio voi joko valmistaa itse PRS-
vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleita tai antaa valmistuksen
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion 
alueelle asettautuneiden yritysten 
tehtäväksi. Neuvosto tai komissio voivat 
antaa PRS-vastaanottimien ja niihin 
liittyvien turvamoduulien valmistuksen
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion tai
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion 
alueelle asettautuneiden yritysten 
tehtäväksi.

1. Jokainen PRS-vastuuviranomaisen 
nimennyt jäsenvaltio voi joko valmistaa 
itse PRS-vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleita tai antaa valmistuksen
PRS-vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion alueelle asettautuneiden 
yritysten tehtäväksi. Neuvosto tai komissio 
voivat antaa PRS-vastaanottimien ja niihin 
liittyvien turvamoduulien valmistuksen
PRS-vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion tai PRS-vastuuviranomaisen 
nimenneen jäsenvaltion alueelle 
asettautuneiden yritysten tehtäväksi.
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Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä 
vastaava viranomainen voi milloin hyvänsä 
evätä 1 kohdassa tarkoitetulle taholle 
antamansa valtuutuksen valmistaa PRS-
vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleja, jos 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei noudateta.

5. Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä 
vastaava viranomainen voi milloin hyvänsä 
evätä 1 kohdassa tarkoitetulle taholle 
antamansa valtuutuksen valmistaa PRS-
vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleja, jos 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei noudateta.
Valtuutuksen epäämistä koskevaan 
päätökseen on voitava hakea muutosta. 
Jos järjestelmän turvallisuus vaarantuu 1 
kohdassa tarkoitettujen tahojen aiempien, 
nykyisten tai potentiaalisten toimien 
vuoksi, muutoksenhakumenettelyllä ei ole 
lykkäävää vaikutusta.

Perustelu

Unionin lainsäädännön perusperiaatteiden vuoksi on keskeisen tärkeää, että syytetty yksilö 
tai elin voi hakea muutosta valtuutuksen epäämiseen, mutta tällaisella 
muutoksenhakumenettelyllä ei kuitenkaan pitäisi olla lykkäävää vaikutusta, jos siihen on 
turvallisuussyitä.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Järjestelmien ja moduulien on oltava 
joustavia, jotta ne täyttävät alati kasvavat 
tarpeet.

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Kolmatta maata, jonka alueelle on sijoitettu 
PRS-laitteita sisältävä tukiasema ja joka 
kuuluu Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettuun järjestelmään, ei pelkästään 
tällä perusteella katsota PRS-palveluun 
osallistujaksi, vaan komissio vahvistaa 
kyseisen kolmannen maan kanssa PRS-
laitteita sisältävän tukiaseman sijoittamista 
ja toimintaa koskevat ehdot.

Kolmatta maata, jonka alueelle on sijoitettu 
PRS-laitteita sisältävä tukiasema ja joka 
kuuluu Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettuun järjestelmään, ei pelkästään 
tällä perusteella katsota PRS-palveluun 
osallistujaksi, vaan komissio vahvistaa 
kyseisen kolmannen maan kanssa PRS-
laitteita sisältävän tukiaseman sijoittamista 
ja toimintaa koskevat ehdot. Näihin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin on 
sisällyttävä asianmukaisten 
eurooppalaisten elinten mahdollisuus 
käyttää tukiasemaa valvontatarkoituksiin.

Perustelu

Eurooppalaisille valvontaelimille pitäisi taata mahdollisuus käyttää kolmannessa maassa 
sijaitsevia tukiasemia valvontatarkoituksiin.

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
11 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla
GNSS-viraston kuuleminen
Komissio vahvistaa ehdot sille, että 
Euroopan GNSS-virasto voi 
mahdollisimman pian olla mukana PRS-
palvelua koskevassa päätöksenteossa. 
Komissio kuulee tarpeen mukaan 
Euroopan GNSS-virastoa kaikista PRS-
palveluun liittyvistä asioista. 

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan määräaika, jonka kuluessa parlamentilla ja neuvostolla on 
mahdollisuus vastustaa delegoitua säädöstä, samaan muotoon, joka hyväksyttiin ulkoisia 
rahoitusvälineitä koskevassa toisessa käsittelyssä.

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
Liite – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Koska kaikkien PRS-palvelun 
turvallisuutta uhkaavien tahattomien 
häiriöiden (vastaanotin esimerkiksi 
varastetaan tai se katoaa) on oltava 
tiedossa, jokaisen PRS-vastuuviranomaisen 
on otettava käyttöön menetelmiä tällaisen
häiriön havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja 
ilmoitettava siitä turvallisuuskeskukselle.

6. Koska kaikkien PRS-palvelun 
turvallisuutta uhkaavien tapahtumien 
(vastaanotin esimerkiksi varastetaan tai se 
katoaa) on oltava tiedossa, jokaisen PRS-
vastuuviranomaisen on otettava käyttöön 
menetelmiä tällaisen tapahtuman
havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja 
ilmoitettava siitä turvallisuuskeskukselle.

Perustelu

Tarkistus koskee pääasiassa tšekinkielistä käännöstä.

[Suomen kielen kääntäjän huomautus: Komission ehdotuksen tšekin(ja suomen) kielisen 
version 6 kohdassa sanaa "häiriöiden" edeltää sana "tahattomien".] Koska varkaus, joka on 
tahallinen rikos, mainitaan häiriöiden luettelossa, "häiriö" [tai tšekinkielinen ilmaus "tahaton 
häiriö"] ei ole sopiva ilmaus. Myös muiden kieliversioiden osalta olisi asianmukaisempaa 
käyttää ilmausta "tapahtuma", joka sopii yhteen muun lainsäädäntötekstin kanssa ja kattaa 
sekä tahalliset että tahattomat teot.
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