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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu lēmumam, kura mērķis ir 
definēt noteikumus piekļuvei publiskajam regulētajam pakalpojumam (turpmāk — PRP), kas 
ir Galileo programmas pakalpojums, kurš pieejams vienīgi valdību pilnvarotiem lietotājiem 
un kurš tiek izmantots diskrētiem lietojumiem, kas prasa pakalpojumu lielu stabilitāti.

Šajā atzinuma projektā galvenā uzmanība pievērsta ar drošību saistītiem jautājumiem, 
vienlaicīgi uzsverot nepieciešamību vairāk iesaistīt Eiropas Komisiju to vienoto obligāto 
standartu piemērošanas pārraudzībā, kas paredzēti ar konkrēto regulējumu. Ar atzinumu tiek 
ierosināta uzlabota sankciju sistēma, lai nodrošinātu to īstenošanas centralizētu kontroli.
Komisijai kā ES globālās satelītu navigācijas sistēmas programmas pārvaldītājai jāpiešķir
pilnvaras sankciju noteikšanai gadījumā, ja obligātie standarti netiek ievēroti. Dalībvalstis, no 
savas puses, noteiks, kādas sankcijas piemērojamas, ja tiek pārkāpti valsts noteikumi, kuri 
ieviesti saskaņā ar šo lēmumu. Ieviešot šādus noteikumus, dalībvalstīm jāgarantē augsts 
klasificētas informācijas aizsardzības līmenis.

Ņemot vērā PRP diskrēto raksturu un nepārtraukto vajadzību aizsargāt klasificētu 
informāciju, Komisija nodrošina to, ka kompetentās PRP iestādes pastāvīgi ievēro vienotos 
obligātos standartus. Tādēļ ir svarīgi, lai regulāri veiktu revīzijas, kontroles vai pārbaudes.

Atzinuma projektā  ir uzsvērts PRP nozīmīgums, jo tas ir noderīgs instruments saistībā ar 
KADP darbībām, un prasīts attīstīt kapacitāti, lai preventīvi aizsargātu kritisko infrastruktūru 
un garantētu sistēmas vienmērīgu darbību, jo īpaši starptautiskas krīzes gadījumā.

Atzinuma sagatavotāja pievienojas Komisijas priekšlikumā paustajam viedoklim, ka arī 
trešām valstīm un starptautiskām organizācijām pēc starptautisku nolīgumu noslēgšanas ar ES 
var piešķirt piekļuvi PRP saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. pantā. Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka šajā procedūrā vajadzīga Eiropas 
Parlamenta piekrišana un ka ar minētajiem nolīgumiem paredzēs to noteikumu pārkāpšanas 
sekas. Visām sankcijām vajadzētu būt efektīvam, samērīgām un preventīvām, lai garantētu 
sistēmas drošību un pakalpojumu lielu stabilitāti.

Būtu jāgarantē efektīva eksporta kontrole attiecībā uz divējāda lietojuma tehnoloģiju un 
pozīcijām, kas uzskatītas Eiropas un starptautiskos eksporta kontroles režīmos.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums



PE456.623v04-00 4/20 AD\861453LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) 
Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu (EGNOS un 
Galileo) turpmāku īstenošanu pielikumā ir 
paredzēts, ka Galileo programmas īpašie 
mērķi ir nodrošināt, lai sistēmas raidītos 
signālus varētu izmantot publiska regulēta 
pakalpojuma (turpmāk PRP) piedāvāšanai, 
kas pieejams vienīgi attiecīgo valdību 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētiem 
lietojumiem, kas prasa lielu pakalpojumu 
stabilitāti.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) 
Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu (EGNOS un 
Galileo) turpmāku īstenošanu pielikumā ir 
paredzēts, ka Galileo programmas īpašie 
mērķi ir nodrošināt, lai sistēmas raidītos 
signālus varētu izmantot publiska regulēta 
pakalpojuma (turpmāk PRP) piedāvāšanai, 
kas pieejams vienīgi attiecīgo valdību 
pilnvarotiem lietotājiem, diskrētiem 
lietojumiem, kas prasa efektīvu piekļuves 
kontroli un lielu pakalpojumu stabilitāti.

Pamatojums

Ierosinātā papildinājuma mērķis ir uzsvērt faktiskās kontroles nepieciešamību attiecībā uz 
piekļuvi PRP lietojumiem, kuriem vajadzīga piesardzība.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Galileo ir svarīga programma, kura 
palielina Savienības neatkarību un 
drošību. Īpaši tās PRP ir noderīgs 
instruments situācijas apzināšanās 
procesam un meklēšanas un glābšanas 
uzdevumu veikšanai saistībā ar KDAP 
darbībām, kā arī kritisko infrastruktūru 
aizsardzībai ES; 

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzsvērts Galileo programmas un tās PRP nozīmīgums, lai nodrošinātu 
ES neatkarību un drošību. Ar to jo īpaši tiek uzsvērta PRP nozīme saistībā ar KDAP 
darbībām.
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) ievērojot PRP nozīmīgumu militāro 
sistēmu navigācijā un vadībā, Savienības 
un dalībvalstu atbilstošajām iestādēm 
attiecīgi jārīkojas un jāpalielina centieni 
attiecībā uz starptautiskā tiesiskā 
regulējuma, tostarp 1967. gada Līgumu 
par Kosmosu, iespējamu pārskatīšanu, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību kopš 
20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem;

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, 
ko izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 
ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, lietojot un 
pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Tas 
iespējams vienīgi tad, ja būtu tehniski 
iespējams nepieļaut, ka galvenās 
iesaistītās puses Kosmosa un navigācijas 
nozarē  var pārveidot, traucēt vai pat 
iznīcināt Galileo vai tās komponentus.
Sekas, ko izraisa drošības noteikumu 
pārkāpšana minētā pakalpojuma lietošanas 
laikā, skar ne tikai konkrēto lietotāju, bet 
var ietekmēt arī citus lietotājus. Tāpēc, 
lietojot un pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir 
jāuzņemas kopēja atbildība par Eiropas 
Savienības un pašu dalībvalstu drošību. 
Šajā kontekstā piekļuve PRP ir pieļaujama 
tikai noteiktām lietotāju grupām, kas tiek 
pastāvīgi uzraudzītas.
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kopumā Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai 
garantētu gan ar Galileo programmu 
izveidotās sistēmas, gan PRP tehnoloģiju 
un iekārtu drošumu un drošību, lai 
nepieļautu, ka PRP raidīto signālu izmanto 
nepilnvarotas fiziskās vai juridiskās 
personas, un kavētu ļaunprātīgu PRP 
izmantošanu pret tām.

(8) Kopumā Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai 
garantētu gan ar Galileo programmu 
izveidotās sistēmas, gan PRP tehnoloģiju 
un iekārtu drošumu un drošību, lai 
nepieļautu, ka PRP raidīto signālu izmanto 
nepilnvarotas fiziskās vai juridiskās 
personas, un kavētu ļaunprātīgu PRP 
izmantošanu pret tām. Tālab būtu jāievieš 
Eiropas uzraudzības sistēma.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā saistībā dalībvalstīm ir jānosaka
piemērojamo sankciju sistēma gadījumā, 
ja netiek ievēroti saskaņā ar šo lēmumu 
noteiktie pienākumi, un tām ir jāuzrauga
minēto sankciju piemērošana. Sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

(9) Šajā saistībā Komisija nosaka
piemērojamo administratīvo pasākumu 
sistēmu gadījumā, ja netiek ievēroti 
saskaņā ar šo lēmumu noteiktie pienākumi,
kamēr dalībvalstīm būtu jānosaka, kādas 
sankcijas ir piemērojamas, ja ir pārkāpti 
valsts tiesību aktos paredzētie noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar šo lēmumu. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina minēto 
sankciju un administratīvo pasākumu
piemērošana. Jebkurā gadījumā 
administratīvajiem pasākumiem un
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Ja tiek noteikti 
administratīvi pasākumi vai sankcijas, 
būtu jāgarantē, ka attiecīgajai personai 
vai struktūrai ir tiesības tos pārsūdzēt.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Arī Padome tiek aicināta iesaistīties 
PRP pārvaldībā, piemērojot Padomes 
2004. gada 12. jūlija Vienoto 
rīcību 2004/552/KĀDP par Eiropas 
Pavadoņu radionavigācijas sistēmas 
darbības aspektiem, kas ietekmē Eiropas 
Savienības drošību, no vienas puses, un 
apstiprinot starptautiskus nolīgumus, kas 
pilnvaro trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju izmantot PRP, no otras puses.

(12) Arī Padome tiek aicināta iesaistīties 
PRP pārvaldībā, piemērojot Padomes 
2004. gada 12. jūlija Vienoto 
rīcību 2004/552/KĀDP par Eiropas 
Pavadoņu radionavigācijas sistēmas 
darbības aspektiem, kas ietekmē Eiropas 
Savienības drošību, no vienas puses, un 
apstiprinot starptautiskus nolīgumus, kas 
pilnvaro trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju izmantot PRP, no otras puses.
Skaidri jānosaka drošības pārvaldība 
nelabvēlīga valsts vai nevalstiska 
dalībnieka tieša uzbrukuma gadījumā 
Savienībai, dalībvalstīm vai 
partnervalstīm, kas lieto PRP vai citus 
Galileo pakalpojumus. Tāpēc Padomei, 
ievērojot ar Lisabonas līgumu izdarītās 
izmaiņas, attiecīgi jāaktualizē Vienotā 
rīcība 2004/552/KĀDP, jo īpaši Augstā 
pārstāvja ārpolietās un drošības politikas 
jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka loma pakalpojuma pārtraukšanā 
vai ievērojamā mainīšanāt ieša 
apdraudējuma gadījumā.

.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ikvienam PRP lietotājam būtu 
jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu sistēmas vienmērīgu darbību, 
kā arī garantētu signālu nepārtrauktību 
un darbību bez traucējumiem. Gan 
dalībvalstu līmenī, gan saistībā ar kā 
KADP būtu jāattīsta spējas novērst tādus 
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uzbrukumus pret kodētiem PRP 
signāliem, kas tiek veikti, izmantojot 
izlikšanās taktiku, un garantēt kritiskās 
infrastruktūras drošību.

Pamatojums

Ar šo grozījumu veicina spēju attīstību, lai vērstos pret PRP sekmīgas darbības 
apdraudējumiem, jo īpaši starptautiskas krīzes gadījumā. Padomes Vienotās rīcības 
2004/552/KĀDP 2. pantā ir paredzēta rīcība šādas nepatīkamas situācijas gadījumā tā vietā, 
lai to labāk novērstu.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un 
drošību saskaņā ar drošības prasībām šo 
uzdevumu var uzticēt tikai dalībvalstij, kas
izmanto PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas izmanto
PRP. Turklāt struktūrai, kas ražo 
uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/20109, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.

(13) Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un 
drošību saskaņā ar drošības prasībām šo 
uzdevumu var uzticēt tikai dalībvalstij, kas
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi, vai 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura izraudzījusies atbildīgo
PRP iestādi. Turklāt struktūrai, kas ražo 
uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/20109, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Attiecībā uz eksporta kontroli ir (14) Vispārīgi vērtējot, divējādi lietojamas 
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jāierobežo ar PRP lietošanu saistīto iekārtu 
vai tehnoloģiju eksports no Eiropas 
Savienības, eksportējot to tikai uz trešām 
valstīm, kuras ir attiecīgi pilnvarotas 
piekļuvei PRP saskaņā ar starptautisku 
nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas 
Savienību.

tehnoloģijas jāpakļauj kontrolei, ja tās 
tiek eksportētas ārpus Eiropas Savienības.
Dalībvalstīm, izskatot to rūpniecības 
uzņēmumu eksporta kontroles 
pieprasījumus par ražojumiem, kas saistīti 
ar globālo satelītu navigācijas sistēmu, 
jāievēro Eiropas un starptautisko eksporta 
kontroles režīmu noteikumi, piemēram, 
Vasenāras vienošanās par parasto ieroču 
un divējāda lietojuma preču un 
tehnoloģiju eksporta kontroli. Attiecībā uz 
ar PRP lietošanu saistītajām iekārtām vai 
tehnoloģijām jo īpaši ir jāierobežo
eksports tikai uz trešām valstīm, kuras ir 
attiecīgi pilnvarotas piekļuvei PRP saskaņā 
ar starptautisku nolīgumu, kas noslēgts ar 
Eiropas Savienību.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka PRP ir saistīts ar divējāda lietojuma tehnoloģiju. Tālab 
dalībvalstīm un to rūpniecības uzņēmumiem jāievēro saistības, kas paredzētas Eiropas un 
starptautiskos eksporta kontroles režīmos.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisijai ar dalībvalstu atbalstu 
būtu jāierosina pienācīgs PRP 
finansēšanas modelis tā Komisijas 
priekšlikuma ietvaros, ar kuru tiek 
noteiktas Globālas satelītu navigācijas 
sistēmas pakalpojumu cenas. Komisijai 
par finanšu shēmu būtu jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ziņojumā 
būtu jānorāda precīzas PRP finansēšanas 
izmaksas.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padomei, Komisijai un dalībvalstīm ir
neierobežota un nepārtraukta piekļuve
PRP jebkurā pasaules vietā.

2. Padomei, Komisijai un visām
dalībvalstīm ir tiesības uz neierobežotu un 
nepārtrauktu piekļuvi PRP jebkurā 
pasaules vietā.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka visām dalībvalstīm ir piekļuve PRP, ja tās vēlas gūt 
labumu no tā un ja tās nodrošina obligāto drošības standartu ievērošanu (kā precizēts citos 
pantos).

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, kuras lieto PRP ar 
drošību saistītās nozarēs, dara to saskaņā 
ar Savienības principiem un prioritātēm, 
kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
V sadaļas 1. nodaļā un precizēts Eiropas 
drošības stratēģijā;

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka PRP lietošanai ar aizsardzību saistītās nozarēs jāatbilst 
ES vadošajiem principiem, un darbībām jānotiek atbilstoši deklarētajām prioritātēm. 

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. PRP lietotāji ir fiziskas vai juridiskas 
personas, kuras PRP dalībnieki ir attiecīgi 
pilnvarojuši PRP uztvērēja turēšanai 
īpašumā vai lietošanai.

4. PRP lietotāji ir, fiziskas vai juridiskas 
personas, tostarp valsts pārvaldes 
struktūrvienības, kuras PRP dalībnieki ir 
attiecīgi pilnvarojuši PRP uztvērēja 
turēšanai īpašumā vai lietošanai.
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka PRP var lietot arī valsts pārvaldes struktūrvienības.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir noslēgts nolīgums starp Savienību, no 
vienas puses, un minēto trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju, no otras puses, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. pantā paredzēto procedūru, un 
tajā ir noteikti PRP lietošanas nosacījumi 
un noteikumi, kas minētajai trešajai valstij 
vai starptautiskajai organizācijai ir 
jāievēro.

– ar Eiropas Parlamenta piekrišanu ir 
noslēgts nolīgums starp Savienību, no 
vienas puses, un minēto trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju, no otras puses, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. pantā paredzēto procedūru, un 
tajā ir noteikti PRP lietošanas nosacījumi 
un noteikumi, kas minētajai trešajai valstij 
vai starptautiskajai organizācijai ir 
jāievēro.

Pamatojums

Ar grozījumu labo Līguma panta numuru priekšlikuma versijai angļu valodā, atgādinot, ka 
218. pants paredz Eiropas Parlamenta piekrišanu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. panta 6. punkta a) apakšpunkts). 

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – pirmais a) ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā  iespēju divējādi lietot ar 
PRP saistītās preces un tehnoloģiju, 
dalībvalstis un trešās valstis, kā arī 
starptautiskās organizācijas ievēro visus 
astoņus ES ieroču eksporta rīcības 
kodeksa kritērijus, kas noteikti Padomes 
2008. gada 8. decembra Kopējā nostājā 
2008/944/KĀDP;

Grozījums Nr. 17
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – otrais a) ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– trešā valsts vai starptautiskā 
organizācija ievēro demokrātijas, 
tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
vispārīgas piemērojamības un 
nedalāmības, reliģiskās piederības 
aizsardzības, cilvēka cieņas 
neaizskaramības, vienlīdzības un 
solidaritātes principus, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtus un 
starptautisko tiesību principus.

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka trešām valstīm un starptautiskām organizācijām ir piekļuve 
PRP vienīgi tad, ja tās ievēro pamatprincipus, kas balstīti uz Līguma par Eiropas Savienību 
V. sadaļas I. nodaļas noteikumiem, jo PRP nedrīkst ļaunprātīgi izmantot trešās valstis, kurās 
valda represīvs, totalitārs vai autoritārs režīms,

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 12., 13. un 14. pantu 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nosaka noteikumus ar PRP saistītas 
klasificētas informācijas aizsardzībai, jo 
īpaši attiecībā uz nepieciešamību juridiskai 
vai fiziskai personai piekļūt klasificētai 
informācijai, lai pildītu tās funkcijas vai 
uzdevumu. Katra dalībvalsts paziņo 
Komisijai par īpašiem noteikumiem, ko tā 
pieņem šā punkta īstenošanai.

2. Saskaņā ar 12., 13. un 14. pantu 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nosaka noteikumus ar PRP saistītas 
klasificētas informācijas aizsardzībai, jo 
īpaši attiecībā uz nepieciešamību juridiskai 
vai fiziskai personai piekļūt klasificētai 
informācijai, lai pildītu tās funkcijas vai 
uzdevumu. Katra dalībvalsts paziņo 
Komisijai par īpašiem noteikumiem, ko tā 
pieņem šā punkta īstenošanai, nodrošinot 
vismaz tādu aizsardzības līmeni, ko 
garantē ar Komisijas drošības 
noteikumiem, kas izklāstīti Lēmuma 
2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā, 
un Padomes drošības reglamentu, kas 
izklāstīts Lēmuma 2001/264/EK 
pielikumā.



AD\861453LV.doc 13/20 PE456.623v04-00

LV

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt augstu klasificētas informācijas aizsardzības līmeni 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja rodas aizdomas, ka ar PRP saistīti dati 
ir izpausti trešām personām, kurām nav 
piešķirta atļauja to saņemšanai, Komisija
veic izmeklēšanu, informē Padomi un 
Parlamentu par izmeklēšanas rezultātiem 
un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu 
informācijas neatbilstošas izpaušanas 
sekas.

3. Ja rodas aizdomas, ka ar PRP saistīti dati 
ir izpausti trešām personām, kurām nav 
piešķirta atļauja to saņemšanai, Komisija
pieņem atbilstošus pasākumus, lai
nodrošinātu, ka pārkāpums netiek 
turpināts un:

a) informē pārkāpēju,

b) novērtē iespējamo kaitējumu, kas 
nodarīts Savienības vai dalībvalstu 
interesēm,
c) veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu 
atkārtošanos, kā arī
d) ziņo attiecīgajām iestādēm par 
veiktajiem pasākumiem un
e) informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par šo pasākumu rezultātiem;

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas Sankcijas un administratīvi pasākumi

Grozījums Nr. 21
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Lēmuma priekšlikums
5. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka administratīvus
pasākumus, kurus piemēro, ja PRP 
dalībnieki pārkāpj kādu no šā lēmuma 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kuras 
piemēro, ja tiek pārkāpti valsts noteikumi, 
kuri pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.
Minētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas 
un preventīvas.

Dalībvalstis nosaka sankcijas un 
administratīvus pasākumus, kurus
piemēro, ja tiek pārkāpti valsts noteikumi, 
kuri pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības jau iepriekš ne tikai noteikt sankcijas, kas balstās uz 
krimināltiesībām, bet ar administratīvus pasākumus.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
5. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām ar 2. panta 
7. punktā minēto nolīgumu pārkāpuma 
gadījumā paredzēs attiecīgus pasākumus.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētajām sankcijām un 
administratīvajiem pasākumiem jābūt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem. 
Sistēmas drošības apdraudējumi var būt 
par iemeslu piekļuves atļaujas anulēšanai. 
Ja tiek noteiktas sankcijas vai 
administratīvi pasākumi, garantē, ka 
attiecīgajai personai vai struktūrai ir 
tiesības tos pārsūdzēt.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tā kā Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. panta 
a) apakšpunkta ii) apakšpunktā minētā 
drošības centra darbību (turpmāk drošības 
centrs), PRP dalībnieks var izraudzīt 
Eiropas GNSS aģentūru par atbildīgo PRP 
iestādi.

4. Tā kā Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. panta 
a) apakšpunkta ii) apakšpunktā minētā 
drošības centra darbību (turpmāk drošības 
centrs), PRP dalībnieks var izraudzīt 
Eiropas GNSS aģentūru par atbildīgo PRP 
iestādi. GNSS aģentūra darbojas kā 
Padomes, Komisijas un Eiropas 
savienības aģentūru atbildīgā PRP 
iestāde.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ar dalībvalstu un Eiropas 
GNSS aģentūras palīdzību nodrošina, ka 
atbildīgās PRP iestādes ievēro kopējos 
minimuma standartus, jo īpaši veicot 
revīzijas vai pārbaudes.

7. Komisija ar dalībvalstu un Eiropas 
GNSS aģentūras palīdzību nodrošina, ka 
atbildīgās PRP iestādes ievēro kopējos 
minimuma standartus, jo īpaši veicot 
regulāras revīzijas vai pārbaudes.
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Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver nepieciešamību regulāri veikt kontroles (revīzijas vai pārbaudes).

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Kompetentās PRP iestādes regulāri 
ziņo Komisijai un Eiropas GNSS 
aģentūrai par atbilstību obligātajiem 
vienotajiem standartiem.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Komisija ar Eiropas GNSS aģentūras 
atbalstu reizi trijos gados ziņo 
Parlamentam un Padomei par 
kompetento PRP iestāžu atbilstību 
obligātajiem vienotajiem standartiem, kā 
arī informē Parlamentu un Padomi par šo 
standartu nopietniem pārkāpumiem. 

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts, kas izmanto PRP, var 
vai nu pati nodrošināt PRP uztvērēju un ar 
tiem saistīto drošības moduļu ražošanu, vai 
uzticēt to uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izmanto
PRP. Padome vai Komisija var uzticēt PRP 
uztvērēju un ar tiem saistīto drošības 

1. Katra dalībvalsts, kas izraudzījusies 
atbildīgo PRP iestādi, var vai nu pati 
nodrošināt PRP uztvērēju un ar tiem 
saistīto drošības moduļu ražošanu, vai 
uzticēt to uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi.
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moduļu ražošanu dalībvalstij, kas izmanto
PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izmanto
PRP.

Padome vai Komisija var uzticēt PRP 
uztvērēju un ar tiem saistīto drošības 
moduļu ražošanu dalībvalstij, kas
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi, vai 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura izraudzījusies atbildīgo
PRP iestādi.

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmu 
drošības apstiprināšanas iestāde var 
jebkurā brīdī atsaukt 1. punktā minētās 
struktūras atļauju, kas tai piešķirta PRP un 
ar to saistīto drošības moduļu ražošanai, ja 
rodas aizdomas, ka tā neievēro 3. punktā 
paredzētos pasākumus.

5. Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmu 
drošības apstiprināšanas iestāde var 
jebkurā brīdī atsaukt 1. punktā minētās 
struktūras atļauju, kas tai piešķirta PRP un 
ar to saistīto drošības moduļu ražošanai, ja 
rodas aizdomas, ka tā neievēro 3. punktā 
paredzētos pasākumus. Lēmums par 
atļaujas anulēšanu ir pārsūdzams. 
Gadījumos, kad tiek apdraudēta sistēmas 
drošība 1. punktā minēto struktūru 
iepriekšējo, pašreizējo vai iespējamo 
darbību rezultātā, pārsūdzēšanas 
procedūrai nav atliekošs efekts.

Pamatojums

Lai ievērotu Eiropas tiesību aktos ietvertos principus, ir būtiski, ka ikvienai personai vai 
struktūrai, kas tiek apvainota pārkāpuma izdarīšana, ir tiesības pārsūdzēt lēmumu par 
atļaujas anulēšanu, tomēr šādai pārsūdzēšanas procedūrai drošības apsvērumu gadījumā 
nevajadzētu būt atliekošam efektam.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sistēmām un standartelementiem 
jābūt elastīgiem, lai atbilstu vajadzībām, 
kas laika gaitā arvien pieaug.
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Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešā valsts, kuras teritorijā ir uzstādīta 
atsauces stacija, kurā atrodas PRP iekārtas, 
un kura ietilpst saskaņā ar Galileo 
programmu izveidotajā sistēmā, nav 
uzskatāma par PRP dalībnieci tikai šā 
iemesla dēļ. Komisija kopā ar šo trešo 
valsti nosaka izvietošanas un darbības 
nosacījumus attiecībā uz atsauces staciju, 
kurā atrodas PRP iekārtas.

Trešā valsts, kuras teritorijā ir uzstādīta 
atsauces stacija, kurā atrodas PRP iekārtas, 
un kura ietilpst saskaņā ar Galileo 
programmu izveidotajā sistēmā, nav 
uzskatāma par PRP dalībnieci tikai šā 
iemesla dēļ. Komisija kopā ar šo trešo 
valsti nosaka izvietošanas un sīki 
izstrādātus noteikumus attiecībā uz 
atsauces staciju, kurā atrodas PRP iekārtas.
Šajos sīki izstrādātajos noteikumos ir 
paredzēta attiecīgu Eiropas 
struktūrvienību piekļuve atsauces stacijai, 
lai veiktu kontroli.

Pamatojums

Eiropas kontroles iestādēm vajadzētu būt garantētai piekļuvei atsauces stacijai trešās valstīs, 
lai veiktu kontroli.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.b pants
Apspriešanās ar GNSS aģentūru

Komisija paredz nosacījumus attiecībā uz 
to, kā Eiropas GNSS aģentūru iespējami 
ātrāk iesaistīt lēmumu pieņemšanas 
procesos par PRP. Vajadzības gadījumā 
Komisija apspriežas ar Eiropa GNSS 
aģentūru par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar PRP. 



AD\861453LV.doc 19/20 PE456.623v04-00

LV

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izvirzīt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas datuma. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas dienas. Šo
laikposmu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par diviem 
mēnešiem.

Pamatojums
Grozījumā paredzēts labojums, pagarinot termiņu, kas vajadzīgs Eiropas Parlamentam un 
Padomei iebildumu izvirzīšanai pret deleģēto aktu, kā tas tika pieņemts otrajā lasījumā par 
ārējiem finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzzinot par netīšu negadījumu, kas 
ietekmē PRP drošību, piemēram, uztvērēja 
zādzību vai nozaudēšanu, katra atbildīgā 
PRP iestāde veic pasākumus, kas ļauj 
noteikt un novērst šādu negadījumu, un 
ziņo par to drošības centram.

6. Uzzinot par notikumu, kas ietekmē PRP 
drošību, piemēram, uztvērēja zādzību vai 
nozaudēšanu, katra atbildīgā PRP iestāde 
veic pasākumus, kas ļauj noteikt un novērst 
šādu notikumu, un ziņo par to drošības 
centram.

Pamatojums

Grozījums galvenokārt attiecas uz tulkojumu čehu valodā.

Ņemot vērā to, ka zādzība, kas ir ar nodomu izdarīts noziegums, ir minēta negadījumu 
uzskaitījumā, termins „negadījums” nav pienācīgais izteikums. Ievērojot arī citu valodu 
versijas, būtu atbilstošāk izmantot terminu „notikums”, kas atbilst pārējam tiesību akta 
tekstam un attiecas gan uz tīšām, gan uz netīšām darbībām.
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