
AD\861453HU.doc PE456.623v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Külügyi Bizottság

2010/0282(COD)

22.3.2011

VÉLEMÉNY
 a Külügyi Bizottság részéről

 az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer 
nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes 
szabályozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

A vélemény előadója: Maria Eleni Koppa



PE456.623v02-00 2/21 AD\861453HU.doc

HU

PA_Legam



AD\861453HU.doc 3/21 PE456.623v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság határozatra irányuló javaslatot nyújtott be az Európai Parlament és a Tanács 
számára, amelynek célja a Galileo program keretében megvalósuló, csak a kormányok által 
felhatalmazott felhasználók számára elérhető, magas fokú szolgáltatási folytonosságot
megkövetelő, bizalmas kezelést igénylő alkalmazásokra épülő kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatáshoz (a PRS-hez) való hozzáférésre vonatkozó szabályok meghatározása.

A jelen véleménytervezet elsősorban a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
hangsúlyozva, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb szerepet kell biztosítani a rendeletben 
előírt közös minimális normák megvalósulásának figyelemmel kísérésében. A megvalósítás 
központi ellenőrzésének biztosítása érdekében jobban működő szankciórendszerre tesz 
javaslatot. A Bizottságot, mint az uniós GNSS programok kezelőjét fel kell ruházni a 
minimális normáknak való meg nem felelés esetén kivetendő bírság meghatározására irányuló 
jogkörrel. A tagállamok kidolgozzák az e határozat alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszerét. A rendelkezések végrehajtása során a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a minősített információk magas szintű védelméről.

A PRS bizalmas jellege és a minősített információk védelmének folyamatos szükségessége 
miatt a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felelős PRS-hatóságok tiszteletben tartsák a 
közös minimális normákat. Ezért fontos, hogy rendszeresen sor kerüljön auditálásra, 
felügyeletre és helyszíni ellenőrzésre.

A véleménytervezet rámutat a PRS-nek a közös biztonság- és védelempolitikai műveletek 
keretén belül betöltött fontos és hasznos szerepére, és a létfontosságú infrastruktúra megelőző 
jellegű védelmének, valamint a rendszer – különösen a nemzetközi válságok idején fontos –
zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében kapacitásfejlesztésre szólít fel. 

A vélemény előadója egyetért a Bizottsággal abban, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 218. cikkében előírt eljárás szerint az EU-val kötött nemzetközi megállapodások 
alapján nem tagállamoknak és nemzetközi szervezeteknek is hozzáférést kell biztosítani a 
PRS-hez. A vélemény előadója hangsúlyozza, hogy ebben az eljárásban szükség van az 
Európai Parlament hozzájárulására, és hogy a megállapodás rendelkezni fog a benne foglalt 
rendelkezések megsértésének következményeiről is. A szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük ahhoz, hogy magas fokon biztosítani 
lehessen a szolgáltatás folytonosságát.

Az európai és nemzetközi exportellenőrzési rendszerekben felsorolt kettős felhasználású 
technológiák és termékek tényleges exportellenőrzését garantálni kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet7 mellékletében előírja, 
hogy a Galileo program konkrét céljai 
annak biztosítására irányulnak, hogy a 
rendszer által kibocsátott jelek 
felhasználhatók legyenek többek között
„kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás”
(Public Regulated Service, a továbbiakban: 
PRS) nyújtására, amelyet kizárólagosan a 
kormányok által felhatalmazott 
felhasználóknak, olyan bizalmas kezelést
igénylő alkalmazások céljára tartanak fenn, 
amelyek szükségessé teszik, hogy a 
szolgáltatás folytonossága magas fokon 
biztosított legyen.

(1) Az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet7 mellékletében előírja, 
hogy a Galileo program konkrét céljai 
annak biztosítására irányulnak, hogy a 
rendszer által kibocsátott jelek 
felhasználhatók legyenek többek között
„kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás”
(Public Regulated Service, a továbbiakban: 
PRS) nyújtására, amelyet kizárólagosan a 
kormányok által felhatalmazott 
felhasználóknak, olyan bizalmas kezelést 
igénylő alkalmazások céljára tartanak fenn, 
amelyek szükségessé teszik, hogy a
hozzáférés feletti ellenőrzés hatékony, és a
szolgáltatás folytonossága magas fokon 
biztosított legyen.

Indokolás

A kiegészítés a bizalmas kezelést igénylő alkalmazásokhoz való hozzáférés feletti ellenőrzés 
hatékonyságának szükségességére világít rá.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Galileo fontos program, amely 
fokozza az Unió függetlenségét és 
biztonságát. A közös biztonság- és 
védelempolitikai műveletek keretében a 
hozzá tartozó PRS különösen hasznos 
eszköz a válságkezelés, valamint a 
kutatási és mentési műveletek során, 
illetve a létfontosságú uniós 
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infrastruktúra védelmében;

Indokolás

A módosítás felhívja a figyelmet a Galileo és a PRS által az EU függetlenségének és 
biztonságának fenntartásában betöltött fontos szerepre. Különösen a PRS által a közös 
biztonság- és védelempolitikai műveletek során betöltött fontos szerepre mutat rá.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Mivel a PRS által nyújtott 
szolgáltatások fontos szerepet játszanak a 
katonai navigációs és irányítási 
rendszerek tekintetében, az Unió és a 
tagállamok illetékes intézményeinek 
ennek megfelelően kell eljárniuk, és 
fokozniuk kell arra irányuló 
erőfeszítéseiket, hogy a nemzetközi jogi 
keretet, ideértve az 1967-es Világűr-
egyezményt is, az 1960-as évek óta 
végbement technológiai fejlődést 
figyelembe véve lehetőség szerint 
felülvizsgálják.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
használatra jogosultak számára a 
szolgáltatás folyamatosságát. A 
szolgáltatás használata során a biztonsági 
szabályok megsértése nemcsak az érintett 

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
használatra jogosultak számára a 
szolgáltatás folyamatosságát. Ez csak 
akkor lehetséges, ha műszakilag képesek 
vagyunk megelőzni azt, hogy a világűr és 
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felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a tagállamok 
közös felelőssége, az Európai Unió és saját 
biztonságuk érdekében. A fentiek miatt a 
PRS-hozzáférést szigorúan csak bizonyos 
felhasználó-kategóriákra kell korlátozni, és 
azokat állandóan ellenőrizni kell.

a navigáció területének bármelyik főbb 
szereplője módosítsa, zavarja vagy akár 
megsemmisítse a Galileo-t vagy 
alkatrészeit. A szolgáltatás használata 
során a biztonsági szabályok megsértése 
nemcsak az érintett felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a tagállamok 
közös felelőssége, az Európai Unió és saját 
biztonságuk érdekében. A fentiek miatt a 
PRS-hozzáférést szigorúan csak bizonyos 
felhasználó-kategóriákra kell korlátozni, és 
azokat állandóan ellenőrizni kell.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Általában az Uniónak és a 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük 
azért, hogy biztosítsák a Galileo program 
keretében megvalósuló rendszer, valamint 
a PRS-technológiák és -berendezések 
védelmét és biztonságát, annak elkerülése 
céljából, hogy a kibocsátott jeleket arra fel 
nem hatalmazott természetes vagy jogi 
személyek felhasználják, és annak 
megakadályozása végett, hogy a PRS 
ellenséges szándékkal, az Unió és 
tagállamai kárára felhasználható legyen.

(8) Általában az Uniónak és a 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük 
azért, hogy biztosítsák a Galileo program 
keretében megvalósuló rendszer, valamint 
a PRS-technológiák és -berendezések 
védelmét és biztonságát, annak elkerülése 
céljából, hogy a kibocsátott jeleket arra fel 
nem hatalmazott természetes vagy jogi 
személyek felhasználják, és annak 
megakadályozása végett, hogy a PRS 
ellenséges szándékkal, az Unió és 
tagállamai kárára felhasználható legyen. 
Ezért be kell vezetni egy európai 
ellenőrzési rendszert.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E tekintetben fontos, hogy a
tagállamok megállapítsák azon szankciók 

(9) E tekintetben fontos, hogy a Bizottság 
meghatározza azon adminisztratív 
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rendszerét, amelyet e határozat 
rendelkezéseinek megszegésekor 
alkalmazni kell, és biztosítsák e szankciók 
végrehajtását. E szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

intézkedéseket, amelyek e határozat 
rendelkezéseinek megszegésekor 
alkalmazni kell, ugyanakkor a tagállamok 
pedig meghatározzák azon szankciókat, 
amelyeket az e határozat szerint hozott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
kell alkalmazni. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell e szankciók és 
adminisztratív intézkedések végrehajtását.
E szankcióknak és adminisztratív 
intézkedéseknek minden esetben
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.
Adminisztratív intézkedések vagy 
szankciók alkalmazása esetén a vádlott 
személy vagy szervezet számára biztosítani 
kell a jogorvoslathoz való jogot.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Tanács szintén szerephez jut a PRS 
igazgatásában, mivel rá hárul egyrészt az 
Európai Unió biztonságát befolyásoló 
európai műholdas rádiónavigációs rendszer 
üzemeltetésének egyes vonatkozásairól 
szóló, 2004. július 12-i 2004/552/KKBP 
tanácsi együttes fellépés alkalmazása, 
másrészt a harmadik országokat vagy 
nemzetközi szervezeteket a PRS 
igénybevételére felhatalmazó nemzetközi 
megállapodások jóváhagyása.

(12) A Tanács szintén szerephez jut a PRS 
igazgatásában, mivel rá hárul egyrészt az 
Európai Unió biztonságát befolyásoló 
európai műholdas rádiónavigációs rendszer 
üzemeltetésének egyes vonatkozásairól 
szóló, 2004. július 12-i 2004/552/KKBP 
tanácsi együttes fellépés alkalmazása, 
másrészt a harmadik országokat vagy 
nemzetközi szervezeteket a PRS 
igénybevételére felhatalmazó nemzetközi 
megállapodások jóváhagyása. A biztonsági 
kormányzás kérdését tisztázni kell arra az 
esetre, ha egy ellenséges állam vagy nem 
állami szereplő váratlanul megtámadná az 
Uniót, a tagállamokat, illetve a PRS-t 
vagy egyéb Galileo-szolgáltatásokat 
igénybe vevő partnerországokat. A 
Tanácsnak ezért a Lisszaboni Szerződés 
által bevezetett változtatások tükrében 
módosítania kell a 2004/552/KKBP
együttes fellépést, külön figyelemmel arra, 
hogy a kül- és biztonságpolitikai 



PE456.623v02-00 8/21 AD\861453HU.doc

HU

főképviselőnek/alelnöknek közvetlen 
fenyegetés esetén van-e joga további 
konzultáció nélkül megzavarni vagy 
jelentősen módosítani a szolgáltatást.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Valamennyi PRS-használatra 
jogosult félnek meg kell tennie minden 
szükséges intézkedést a rendszer 
zökkenőmentes működésének biztosítása 
érdekében, ezáltal biztosítva a jelek 
folytonosságát és szakadatlanságát.
Tagállami szinten, valamint a közös 
biztonság- és védelempolitika keretében 
képességeket kell kifejleszteni a kódolt 
PRS-jelek elleni spoofing támadás
megakadályozása és a létfontosságú 
infrastruktúra biztonságának biztosítása 
érdekében.

Indokolás

A módosítás ösztönzi a PRS zökkenőmentes működését – különösen nemzetközi válsághelyzet 
esetén – fenyegető tényezők elleni képességek kifejlesztését. A 2004/552/KKBP együttes 
fellépés 2. cikke az ilyen kellemetlen helyzetekben követendő fellépésre hivatkozik, nem pedig 
e helyzet bekövetkezésének megakadályozására.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vevőkészülékek előállítását és 
biztonságát illetően a biztonsági 
rendelkezések előírják, hogy e feladat csak
PRS-t igénybe vevő tagállamra vagy olyan 
vállalatokra bízható, amelyek PRS-t 
igénybe vevő tagállam területén működnek.

(13) A vevőkészülékek előállítását és 
biztonságát illetően a biztonsági 
rendelkezések előírják, hogy e feladat
jelenleg csak felelős PRS-hatóságot 
kijelölő tagállamra vagy olyan vállalatokra
bízható, amelyek felelős PRS-hatóságot 
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Ezenfelül a vevőkészülékeket előállító 
entitásnak előzetesen megfelelő 
felhatalmazást kell kapnia az xxx/20109

rendeletben létrehozott Európai GNSS 
Ügynökségtől, és be kell tartania az 
említett hatóságon belül létrehozott 
akkreditációs hatóság által meghatározott 
szabályokat. A felelős PRS-hatóság 
feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze 
mind az akkreditációs hatóságtól eredő 
akkreditációs normák, mind a közös 
minimális normákból fakadó különleges 
technikai követelmények teljesülését.

kijelölő tagállam területén működnek.
Ezenfelül a vevőkészülékeket előállító 
entitásnak előzetesen megfelelő 
felhatalmazást kell kapnia az xxx/20109 

rendeletben létrehozott Európai GNSS 
Ügynökségtől, és be kell tartania az 
említett hatóságon belül létrehozott 
akkreditációs hatóság által meghatározott 
szabályokat. A felelős PRS-hatóság 
feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze 
mind az akkreditációs hatóságtól eredő 
akkreditációs normák, mind a közös 
minimális normákból fakadó különleges 
technikai követelmények teljesülését.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Fontos, hogy az exportellenőrzést 
illetően a PRS-használattal összefüggő 
berendezések vagy technológiák Európai 
Unión kívüli exportját azokra a harmadik 
országokra kell korlátozni, amelyek 
megfelelő felhatalmazást kaptak arra, hogy 
– az Unióval kötött nemzetközi 
megállapodás alkalmazásában –
hozzáférjenek a PRS-hez.

(14) Általában véve a kettős felhasználású 
technológiákat az Európai Unión kívüli 
export esetén tényleges exportellenőrzés 
alá kell vetni. A tagállamoknak a GNSS-
hez kapcsolódó termékek 
exportellenőrzésére vonatkozó kérelmek 
elbírásakor meg kell felelniük az európai 
és nemzetközi exportellenőrzési 
rendszerek rendelkezéseinek, például a 
hagyományos fegyverek, valamint a kettős 
felhasználású áruk és technológiák 
exportjának ellenőrzéséről szóló 
Wassenaari Megállapodásnak. Különösen 
a PRS-használattal összefüggő 
berendezések vagy technológiák esetében 
az exportot azokra a harmadik országokra 
kell korlátozni, amelyek megfelelő 
felhatalmazást kaptak arra, hogy – az 
Unióval kötött nemzetközi megállapodás 
alkalmazásában – hozzáférjenek a PRS-
hez.

Indokolás

A módosítás egyértelművé kívánja tenni, hogy a PRS kapcsolódik a kettős felhasználású 
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technológiákhoz. Ezért a tagállamoknak és iparágaiknak teljesíteniük kell az európai és 
nemzetközi exportellenőrzési rendszerekben meghatározott kötelezettségeket.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A GNSS-szolgáltatások árazásával 
kapcsolatos bizottsági javaslat keretében a 
Bizottság a tagállamok segítségével 
javaslatot tesz a PRS megfelelő 
finanszírozási modellje vonatkozásában. 
A Bizottság a finanszírozási keretről 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak. A jelentésnek részletesen 
tartalmaznia kell a PRS 
finanszírozásának pontos költségeit.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács, a Bizottság és a tagállamok
korlátlan és megszakítás nélküli PRS-
hozzáféréssel rendelkeznek a világ minden 
részén.

(2) A Tanács, a Bizottság és minden 
tagállam korlátlan és megszakítás nélküli
PRS-hozzáférési joggal rendelkezik a 
világ minden részén.

Indokolás

A módosítás célja hangsúlyozni, hogy minden tagállamnak hozzáférési joga van a PRS-hez, 
feltéve, hogy ezzel élni kívánnak és megfelelnek a(z egyéb cikkekben meghatározott) minimális 
biztonsági normáknak.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A PRS-t a biztonságot érintő 
területeken használó tagállamok ezt az 
Európai Unióról szóló szerződés V. 
címének 1. fejezetében, valamint az 
európai biztonsági stratégiában 
meghatározott uniós elvekkel és 
prioritásokkal összhangban teszik;

Indokolás

A módosítás egyértelművé kívánja tenni, hogy a PRS-t a biztonságot érintő területeken csak 
az EU-t vezérlő elvekkel összhangban, a meghatározott prioritások szerint szabad használni. 

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS-felhasználók azon természetes 
vagy jogi személyek, akiket vagy 
amelyeket a PRS-használatra jogosult felek 
megfelelő módon felhatalmaznak PRS-
vevőkészülék birtoklására vagy 
használatára.

(4) A PRS-felhasználók azon természetes 
vagy jogi személyek, ideértve a 
kormányzati szervezeteket is, akiket vagy 
amelyeket a PRS-használatra jogosult felek 
megfelelő módon felhatalmaznak PRS-
vevőkészülék birtoklására vagy 
használatára.

Indokolás

A módosítás egyértelművé kívánja tenni, hogy a PRS-felhasználók kormányzati szervezetek.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

 A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) az Unió és az adott harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet között az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
218. cikkében előírt eljárás szerint 
megkötött megállapodás van érvényben, 

(7) az Unió és az adott harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet között az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
218. cikkében előírt eljárás szerint az 
Európai Parlament egyetértésével
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amely meghatározza a PRS-használat 
feltételeit és részletes szabályait e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet számára.

megkötött megállapodás van érvényben, 
amely meghatározza a PRS-használat 
feltételeit és részletes szabályait e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet számára.

Indokolás

A módosítás kijavítja a Szerződés cikkének számát az angol nyelvi változatban, és emlékeztet, 
hogy a 218. cikkben szerepel az Európai Parlament hozzájárulása is (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja). 

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel a PRS-hez köthető áruk és 
technológiák kettős felhasználására, a 
tagállamok, a harmadik országok és a 
nemzetközi szervezetek tiszteletben tartják 
a katonai technológia és felszerelések 
kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 
szabályok meghatározásáról szóló, 2008. 
december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi 
közös álláspontban meghatározott nyolc 
kritériumot;

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet tiszteletben tartja a demokráciát, 
a jogállamiságot, az emberi jogok és 
alapvető szabadságok egyetemes és 
oszthatatlan voltát, a vallási meggyőződés 
védelmét, az emberi méltóság tiszteletben 
tartását, az egyenlőség és a szolidaritás, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában és a nemzetközi jogban 
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foglalt elvek tiszteletben tartását.

Indokolás

Szükség van arra, hogy a harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek csak akkor 
rendelkezzenek a PRS-hez való hozzáféréssel, ha tiszteletben tartják az Európai Unióról szóló 
szerződés V. címe I. fejezetének rendelkezésein nyugvó alapvető alapelveket, mivel nem lehet 
megengedni, hogy a PRS-szel elnyomó, totalitárius vagy autokratikus rezsimeket működtető 
harmadik országok visszaéljenek.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén, a 12., 13. és 14. cikknek 
megfelelően meghatározza a PRS-szel 
kapcsolatos minősített adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, főként azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor egy 
természetes vagy jogi személynek egy 
adott funkció vagy feladat ellátásához 
minősített adathoz való hozzáférésre van 
szüksége. Minden tagállam értesíti a 
Bizottságot az e bekezdés végrehajtása 
céljából általa elfogadott különös 
rendelkezésekről.

(2) Bizottság felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén, a 12., 13. és 14. cikknek 
megfelelően meghatározza a PRS-szel 
kapcsolatos minősített adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, főként azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor egy 
természetes vagy jogi személynek egy 
adott funkció vagy feladat ellátásához 
minősített adathoz való hozzáférésre van 
szüksége. Minden tagállam értesíti a 
Bizottságot az e bekezdés végrehajtása 
céljából általa elfogadott különös 
rendelkezésekről, a 2001/844/EK, ESZAK, 
Euratom bizottsági határozat 
mellékletében foglalt bizottsági biztonsági 
szabályokkal, valamint a 2001/264/EK 
tanácsi határozat mellékletében foglalt 
tanácsi biztonsági szabályzattal legalább 
egyenértékű védelem biztosítása mellett.

Indokolás

A módosítás célja tagállami szinten biztosítani a minősített információk magas szintű 
védelmét.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha kiderül, hogy a PRS-szel 
kapcsolatos adatokat felhatalmazással nem 
rendelkező harmadik fél tudomására 
hozták, a Bizottság vizsgálatot indít,
melynek eredményeiről tájékoztatja a 
Tanácsot és a Parlamentet, és megfelelő 
intézkedéseket tesz a szabálytalan
nyilvánosságra hozatal 
következményeinek orvoslására.

(3) Ha kiderül, hogy a PRS-szel 
kapcsolatos adatokat felhatalmazással nem 
rendelkező harmadik fél tudomására 
hozták, a Bizottság meghozza a megfelelő 
intézkedéseket a kihágás megszüntetése 
érdekében, és:

a) tájékoztatja a kezdeményező felet;
b) felméri az Unió vagy a tagállamok 
érdekei tekintetében okozott esetleges 
károkat;
c) megfelelő intézkedéseket tesz az ismételt 
előfordulás megelőzése érdekében; 
valamint
d) értesíti a megfelelő hatóságokat a 
megtett lépésekről; és
e) tájékoztatja az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot a lépések eredményéről;

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók Szankciók és adminisztratív intézkedések

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza az ezen irányelv 
rendelkezéseinek bármely PRS-
használatra jogosult fél általi megsértése 
esetén alkalmazandó adminisztratív 
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intézkedéseket.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az e határozat 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
rendszerét. E szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok meghatározzák az e határozat 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó
szankciókat és adminisztratív 
intézkedéseket.

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell nyújtani, hogy ne csak a büntetőjogon alapuló szankciókat, 
hanem adminisztratív jellegű intézkedéseket is meghatározhassanak előre.

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országok és nemzetközi 
vállalatok esetében a 2. cikk (7) 
bekezdésében említett megállapodás fog 
rendelkezni a rendelkezések megsértése 
esetén alkalmazandó megfelelő 
intézkedésekről.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előírt szankcióknak és adminisztratív 
intézkedéseknek hatásosnak, arányosnak 
és visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
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rendszerbiztonság veszélyeztetése a 
hozzáférési felhatalmazás 
visszavonásához vezethet. Szankciók vagy 
adminisztratív intézkedések alkalmazása 
esetén a vádlott személy vagy szervezet 
számára biztosítják a jogorvoslathoz való 
jogot.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS-használatra jogosult felek 
kijelölhetik felelős PRS-hatóságnak az 
Európai GNSS Ügynökséget, mint a 
683/2008/EK rendelet 16. cikke a) 
pontjának ii. bekezdésében említett 
biztonsági központ (a továbbiakban: 
biztonsági központ) működtetőjét.

(4) A PRS-használatra jogosult felek 
kijelölhetik felelős PRS-hatóságnak az 
Európai GNSS Ügynökséget, mint a 
683/2008/EK rendelet 16. cikke a) 
pontjának ii. bekezdésében említett 
biztonsági központ (a továbbiakban: 
biztonsági központ) működtetőjét. Az 
Európai GNSS Ügynökség a Tanács, a 
Bizottság és az uniós ügynökségek kijelölt 
felelős PRS-hatóságaként működik.

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

 A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság audit és helyszíni 
ellenőrzés révén – a tagállamok és az 
Európai GNSS Ügynökség támogatásával 
– biztosítja, hogy a felelős PRS-hatóságok 
tiszteletben tartsák a közös minimális 
normákat.

(7) A Bizottság rendszeres audit és 
helyszíni ellenőrzés révén – a tagállamok 
és az Európai GNSS Ügynökség 
támogatásával – biztosítja, hogy a felelős 
PRS-hatóságok tiszteletben tartsák a közös 
minimális normákat.

Indokolás

A módosítás az ellenőrzés (audit/ellenőrzések) rendszerességének szükségét hangsúlyozza.

Módosítás 27
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A felelős PRS-hatóságok 
rendszeresen jelentést tesznek a 
Bizottságnak és az Európai GNSS 
Ügynökségnek a minimális közös normák 
betartásáról.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 7 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Bizottság az Európai GNSS 
Ügynökség segítségével háromévente, 
illetve súlyos megsértésük esetén azonnal 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a felelős PRS-hatóságok 
minimális közös normáknak való 
megfeleléséről. 

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A PRS-t igénybe vevő valamennyi 
tagállamnak lehetősége van arra, hogy 
önállóan biztosítsa a PRS-vevőkészülékek
és a kapcsolódó biztonsági modulok 
előállítását, vagy olyan vállalatokat bízzon 
meg ezzel a feladattal, amelyek egy PRS-t 
igénybe vevő tagállam területén működnek.
A Tanács vagy a Bizottság a PRS-
vevőkészülékek és a kapcsolódó biztonsági 
modulok előállításával egy PRS-t igénybe 
vevő tagállamot vagy olyan vállalatokat 
bízhat meg, amelyek egy PRS-t igénybe 

(1) Valamennyi felelős PRS-hatóságot 
kijelölő tagállamnak lehetősége van arra, 
hogy önállóan biztosítsa a PRS 
vevőkészülékek és a kapcsolódó biztonsági 
modulok előállítását, vagy olyan 
vállalatokat bízzon meg ezzel a feladattal, 
amelyek egy PRS-hatóságot kijelölő
tagállam területén működnek. A Tanács 
vagy a Bizottság a PRS-vevőkészülékek és 
a kapcsolódó biztonsági modulok 
előállításával egy PRS-hatóságot kijelölő
tagállamot vagy olyan vállalatokat bízhat 
meg, amelyek egy PRS-hatóságot kijelölő
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vevő tagállam területén működnek. tagállam területén működnek.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai navigációs 
műholdrendszerek biztonsági 
akkreditációjával foglalkozó hatóság 
bármikor visszavonhatja az első 
bekezdésben említett bármely entitástól az 
általa a PRS-vevőkészülékek és a 
kapcsolódó biztonsági modulok 
előállítására adott felhatalmazást, ha azt 
állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben 
meghatározott intézkedéseket az adott 
entitás nem tartja be.

(5) Az európai navigációs 
műholdrendszerek biztonsági 
akkreditációjával foglalkozó hatóság 
bármikor visszavonhatja az első 
bekezdésben említett bármely entitástól az 
általa a PRS-vevőkészülékek és a 
kapcsolódó biztonsági modulok 
előállítására adott felhatalmazást, ha azt 
állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben 
meghatározott intézkedéseket az adott 
entitás nem tartja be. A visszavonásról 
szóló határozat ellen jogorvoslatra van 
lehetőség. Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett entitások korábbi, jelenlegi vagy 
potenciális cselekményei alapján a 
rendszer biztonsága veszélybe kerül, a 
jogorvoslati eljárásnak nincs halasztó 
hatálya.

Indokolás

Az európai jog általános elveinek megfelelően fontos, hogy valamennyi megvádolt személynek 
vagy entitásnak joga legyen az engedély visszavonásáról szóló határozat elleni jogorvoslatra, 
ennek a jogorvoslati eljárásnak azonban biztonsági megfontolások felmerülése esetén nem 
lehet halasztó hatálya.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A rendszereknek és moduloknak 
rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy 
megfeleljenek az idő múlásával 
folyamatosan növekvő igényeknek.



AD\861453HU.doc 19/21 PE456.623v02-00

HU

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az, hogy egy harmadik ország területén 
PRS-berendezésekkel felszerelt és a 
Galileo program keretében megvalósuló 
rendszerhez tartozó referenciaállomás 
működik, még nem elég ok arra, hogy az 
adott országot PRS-használatra jogosult 
félnek lehessen tekinteni. A Bizottság 
megegyezik a szóban forgó harmadik 
országgal a PRS-berendezésekkel felszerelt 
referenciaállomás elhelyezésének és 
működésének szabályairól.

Az, hogy egy harmadik ország területén 
PRS-berendezésekkel felszerelt és a 
Galileo program keretében megvalósuló 
rendszerhez tartozó referenciaállomás 
működik, még nem elég ok arra, hogy az 
adott országot PRS-használatra jogosult 
félnek lehessen tekinteni. A Bizottság 
megegyezik a szóban forgó harmadik 
országgal a PRS-berendezésekkel felszerelt 
referenciaállomás elhelyezésének és 
működésének szabályairól. Ezek a 
részletes szabályok a megfelelő európai 
szervek számára tartalmazzák a 
referenciaállomáshoz ellenőrzés céljából 
való hozzáférést.

Indokolás

Az európai ellenőrző szerveknek a harmadik országokban ellenőrzési célokból garantált 
hozzáféréssel kell rendelkezniük a referenciaállomáshoz.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
11 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk
Konzultáció a GNSS Ügynökséggel
A Bizottság megteremti az ahhoz 
szükséges feltételeket, hogy az Európai 
GNSS Ügynökséget a lehető legrövidebb 
időn belül be lehessen vonni a PRS-t 
érintő döntéshozatali folyamatokba. A 
Bizottság szükség esetén a PRS-szel 
kapcsolatos valamennyi kérdésben 
konzultál az Európai GNSS 
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Ügynökséggel.  

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben az értesítés 
időpontjától kezdődő kéthónapos határidőn 
belül. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam egy
hónappal meghosszabbítható.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben az értesítés 
időpontjától kezdődő kéthónapos határidőn 
belül. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbítható.

Indokolás
A módosítás kiigazítja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni tiltakozás 
vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére álló időtartam 
meghosszabbíthatóságát, mivel ezt a külső pénzügyi eszközök második olvasata során 
fogadták el.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Mivel rendkívül fontos tudomást 
szerezni a PRS biztonságát befolyásoló 
nem szándékos incidensekről – például a 
vevőkészülék elvesztéséről vagy 
ellopásáról –, minden felelős PRS-hatóság 
alkalmazza az ilyen incidensek kiderítését 
és korrigálását lehetővé tevő eszközöket, 
valamint köteles az ilyen esetekről a 
biztonsági központnak beszámolni.

6. Mivel rendkívül fontos tudomást 
szerezni a PRS biztonságát befolyásoló 
nem szándékos eseményekről – például a 
vevőkészülék elvesztéséről vagy 
ellopásáról –, minden felelős PRS-hatóság 
alkalmazza az ilyen események kiderítését 
és korrigálását lehetővé tevő eszközöket, 
valamint köteles az ilyen esetekről a 
biztonsági központnak beszámolni.

Indokolás

A módosítás lényegében csak a cseh nyelvi változatot érinti.
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