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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je Evropskemu parlamentu in Svetu podala predlog sklepa, ki bi opredelil pravila 
dostopa do vladne storitve (PRS). Ta storitev programa Galileo je namenjena izključno 
uporabnikom, ki jih pooblastijo vlade, in vsebuje občutljive aplikacije, ki zahtevajo visoko 
raven stalnosti storitve.

Ta osnutek mnenja se osredotoča predvsem na vprašanja, povezana z varnostjo, obenem pa 
poudarja potrebo po večjem sodelovanju Evropske komisije pri spremljanju uporabe 
minimalnih skupnih standardov, ki so določeni v uredbi. Predlaga okrepljen sistem kazni, da 
bi zagotovili centraliziran nadzor nad izvajanjem uredbe. Komisija mora biti kot upravljavka 
programov globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) v EU pooblaščena za 
določitev kazni v primeru nespoštovanja minimalnih standardov. Države članice pa določijo 
kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi tega sklepa. Pri 
uvedbi teh določb morajo države članice zagotoviti visoko stopnjo zaščite zaupnih informacij.

Glede na občutljivo naravo PRS in nenehno potrebo po zaščiti zaupnih informacij Komisija 
zagotovi, da organi, ki so pristojni za PRS, ves čas izpolnjujejo minimalne skupne standarde.
Zato je pomembno redno izvajanje revizij, nadzora in inšpekcijskih pregledov.

Osnutek mnenja poudarja pomen PRS kot uporabnega orodja v okviru operacij skupne 
varnostne in obrambne politike ter poziva k razvoju zmogljivosti za preventivno zaščito 
kritične infrastrukture in za zagotovitev nemotenega delovanja sistema, predvsem v primeru 
mednarodne krize. 

Pripravljavka mnenja s Komisijo soglaša o predlogu, da bi tudi tretjim državam in 
mednarodnim organizacijam omogočili dostop do PRS, če bi z EU sklenile mednarodni 
sporazum v skladu s postopkom iz člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Poudarja, 
da ta postopek zahteva odobritev Evropskega parlamenta in da bo sporazum določil posledice 
v primeru kršitev teh določb. Vse kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne, da 
bi zagotovili varnost sistema in visoko raven stalnosti storitve.

Zagotoviti je treba učinkovit nadzor izvoza tehnologije in blaga z dvojno rabo, naštetih v 
evropskih in mednarodnih režimih za nadzor izvoza.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V Prilogi k Uredbi (ES) št. 683/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja 
evropskih satelitskih navigacijskih 
programov (EGNOS in Galileo) je 
določeno, da je namen posebnih ciljev 
programa Galileo zagotoviti, da se signali, 
ki jih oddaja sistem, lahko uporabijo 
predvsem za ponujanje „vladne storitve“ (v 
nadaljnjem besedilu: PRS), namenjene 
izključno uporabnikom, pooblaščenim s 
strani vlad, za občutljive aplikacije, ki 
zahtevajo visoko raven stalnosti storitve. 

(1) V Prilogi k Uredbi (ES) št. 683/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja 
evropskih satelitskih navigacijskih 
programov (EGNOS in Galileo) je 
določeno, da je namen posebnih ciljev 
programa Galileo zagotoviti, da se signali, 
ki jih oddaja sistem, lahko uporabijo 
predvsem za ponujanje „vladne storitve“ (v 
nadaljnjem besedilu: PRS), namenjene 
izključno uporabnikom, pooblaščenim s 
strani vlad, za občutljive aplikacije, ki 
zahtevajo učinkovit nadzor nad dostopom 
in visoko raven stalnosti storitve. 

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti potrebo po učinkovitem nadzoru nad dostopom do 
občutljivih aplikacij PRS.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Galileo je pomemben program, ki 
krepi neodvisnost in varnost Unije.
Predvsem Galileov dostop do vladnih 
storitev je uporabno orodje za zavedanje o 
razmerah ter za naloge iskanja in 
reševanja v okviru operacij skupne 
varnostne in obrambne politike, pa tudi za 
zaščito kritične infrastrukture v Uniji;

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja pomen Galilea in njegovih PRS za neodvisnost in varnost EU. 
Poudarja predvsem vlogo PRS v okviru operacij skupne varnostne in obrambne politike.
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Glede na pomen PRS za navigacijo in 
vodenje vojaških sistemov naj ustrezne 
institucije Unije in držav članice ustrezno 
ravnajo in naj povečajo svoja 
prizadevanja za morebitno revizijo 
mednarodnega pravnega okvira, vključno 
s pogodbo o vesolju iz leta 1967, pri čemer 
je treba upoštevati tehnološki napredek od 
60. let prejšnjega stoletja naprej. 

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje primarne 
uporabnike mora zagotavljati stalnost 
storitve tudi v najhujših kriznih razmerah. 
Posledice kršitve varnostnih predpisov ob 
uporabi te storitve niso omejene na 
zadevnega uporabnika, temveč se lahko 
razširijo na druge uporabnike. Za uporabo 
in upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje primarne 
uporabnike mora zagotavljati stalnost 
storitve tudi v najhujših kriznih razmerah. 
To se lahko doseže le, če bo mogoče 
tehnično preprečiti, da bi glavnim 
akterjem na področju vesolja in navigacije 
uspelo spremeniti, ovirati ali celo uničiti 
Galileo ali njegove komponente. Posledice 
kršitve varnostnih predpisov ob uporabi te 
storitve niso omejene na zadevnega 
uporabnika, temveč se lahko razširijo na 
druge uporabnike. Za uporabo in 
upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na splošno morajo Unija in države 
članice storiti vse za zagotovitev varnosti 
in zaščite sistema, ki izhaja iz programa 
Galileo, ter tehnologij in opreme PRS, da 
bi preprečile, da bi signale, ki se oddajajo 
za PRS, uporabljale nepooblaščene fizične 
ali pravne osebe, in da bi onemogočile 
sovražno uporabo PRS proti sebi.

(8) Na splošno morajo Unija in države 
članice storiti vse za zagotovitev varnosti 
in zaščite sistema, ki izhaja iz programa 
Galileo, ter tehnologij in opreme PRS, da 
bi preprečile, da bi signale, ki se oddajajo 
za PRS, uporabljale nepooblaščene fizične 
ali pravne osebe, in da bi onemogočile 
sovražno uporabo PRS proti sebi. Zato je 
treba uvesti evropski sistem nadzora.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V zvezi s tem morajo države članice
določiti sistem kazni, ki se uporabljajo za 
neupoštevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
tega sklepa, in skrbeti za izvajanje teh 
kazni. Te kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

(9) V zvezi s tem mora Komisija določiti 
sistem upravnih ukrepov, ki se uporabljajo 
za neupoštevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
tega sklepa, države članice pa naj določijo 
kazni, ki se uporabljajo za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih na podlagi 
tega sklepa. Države članice naj skrbijo za
izvajanje teh kazni in upravnih ukrepov.
Upravni ukrepi in kazni morajo biti v vseh 
primerih učinkoviti, sorazmerni in 
odvračalni. Kadar se izrečejo upravni 
ukrepi ali kazni, je treba obtoženemu 
posamezniku ali subjektu zagotoviti 
pravico do pritožbe.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Svet mora imeti tudi vlogo pri 
upravljanju PRS, in sicer z izvajanjem 
Skupnega ukrepa Sveta 2004/552/SZVP z 
dne 12. julija 2004 o vidikih delovanja 
Evropskega satelitskega radio-
navigacijskega sistema, ki vplivajo na 
varnost Evropske unije, in z odobritvijo 
mednarodnih sporazumov, s katerimi se 
tretji državi ali mednarodni organizaciji 
dovoli uporaba PRS.

(12) Svet mora imeti tudi vlogo pri 
upravljanju PRS, in sicer z izvajanjem 
Skupnega ukrepa Sveta 2004/552/SZVP z 
dne 12. julija 2004 o vidikih delovanja 
Evropskega satelitskega radio-
navigacijskega sistema, ki vplivajo na 
varnost Evropske unije, in z odobritvijo 
mednarodnih sporazumov, s katerimi se 
tretji državi ali mednarodni organizaciji 
dovoli uporaba PRS. Varnostno 
upravljanje v primeru neposrednega 
napada sovražne države ali nedržavnega 
akterja proti Uniji, državam članicam ali 
partnerskim državam, ki uporabljajo PRS 
ali druge storitve Galileo, mora biti jasno 
določeno. Zato mora Svet v skladu s 
spremembami Lizbonske pogodbe 
ustrezno posodobiti Skupni ukrep Sveta 
2004/552/SVZP, predvsem v zvezi z vlogo 
visokega predstavnika za zunanje zadeve 
in varnostno politiko/podpredsednika 
Komisije pri oviranju ali večji spremembi 
storitve v primeru neposredne grožnje.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Vsak uporabnik PRS naj z vsemi 
potrebnimi ukrepi zagotavlja nemoteno 
delovanje sistema prek zagotavljanja 
stalnosti in neprekinjenosti signalov.
Zagotoviti je treba zmogljivosti na ravni 
držav članic ter v okviru skupne varnostne 
in obrambne politike, da bi preprečili 
napade na šifrirane signale PRS in zaščitili 
kritično infrastrukturo.

Obrazložitev

Predlog spremembe spodbuja razvoj zmogljivosti pri spopadanju z grožnjami nemotenemu 
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delovanju PRS, predvsem v primeru mednarodne krize. Člen 2 Skupnega ukrepa Sveta 
2004/552/SZVP obravnava ukrepe v primeru neugodnih razmer, ne pa njihovega 
preprečevanja.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s proizvodnjo in varnostjo 
sprejemnikov je z varnostnimi zahtevami 
določeno, da se ta naloga lahko dodeli le 
državi članici, ki uporablja PRS, ali 
podjetjem s sedežem na ozemlju države 
članice, ki uporablja PRS. Poleg tega mora 
subjekt, ki proizvaja sprejemnike, 
predhodno ustrezno pooblastiti Agencija za 
evropski GNSS, ustanovljena z Uredbo
(ES) št. xxx/20109, ravnati pa mora po 
pravilih, ki jih opredeli organ za varnostno 
akreditacijo, ustanovljen v tej agenciji.
Pristojni organi za PRS morajo stalno 
nadzirati izpolnjevanje 
varnostnoakreditacijskih standardov, ki jih 
opredeli organ za varnostno akreditacijo, in 
posebnih tehničnih zahtev, ki izhajajo iz 
minimalnih skupnih standardov.

(13) V zvezi s proizvodnjo in varnostjo 
sprejemnikov je z varnostnimi zahtevami 
določeno, da se ta naloga lahko dodeli le 
državi članici, ki je imenovala pristojni 
organ za PRS, ali podjetjem s sedežem na 
ozemlju države članice, ki je imenovala 
pristojni organ za PRS. Poleg tega mora 
subjekt, ki proizvaja sprejemnike, 
predhodno ustrezno pooblastiti Agencija za 
evropski GNSS, ustanovljena z Uredbo
(ES) št. xxx/20109, ravnati pa mora po 
pravilih, ki jih opredeli organ za varnostno 
akreditacijo, ustanovljen v tej agenciji.
Pristojni organi za PRS morajo stalno 
nadzirati izpolnjevanje 
varnostnoakreditacijskih standardov, ki jih 
opredeli organ za varnostno akreditacijo, in 
posebnih tehničnih zahtev, ki izhajajo iz 
minimalnih skupnih standardov.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kar zadeva nadzor izvoza, je treba 
omejiti izvoz opreme ali tehnologij v zvezi 
z uporabo PRS zunaj Evropske unije le v
tiste tretje države, ki so ustrezno 
pooblaščene za dostop do PRS na podlagi 
mednarodnega sporazuma, sklenjenega z 
Unijo.

(14) Na splošno je pri izvozu tehnologije z 
dvojno rabo iz Evropske unije potreben 
učinkovit nadzor. Države članice morajo 
pri obravnavi prošenj za nadzor izvoza
blaga, povezanega z GNSS iz njihovih 
industrij, izpolnjevati določbe evropskih in 
mednarodnih režimov za nadzor izvoza, 
kot je Wassenaarski sporazum o nadzoru 
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izvoza konvencionalnega orožja in 
izdelkov ter tehnologije z možnostjo 
dvojne rabe. Kar zadeva opremo ali 
tehnologijo v zvezi z uporabo PRS, je 
treba predvsem izvoz omejiti le na tiste 
tretje države, ki so ustrezno pooblaščene za 
dostop do PRS na podlagi mednarodnega 
sporazuma, sklenjenega z Evropsko unijo.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti povezavo med PRS in tehnologijo z dvojno rabo. 
Zato morajo države članice in njihove panoge spoštovati obveznosti iz evropskih in 
mednarodnih režimov za nadzor izvoza.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V okviru predloga Komisije o 
določitvi cen storitev GNSS naj Komisija s 
pomočjo držav članic predlaga ustrezen 
model financiranja PRS. Komisija naj o 
finančnem okviru poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu. V poročilu naj 
podrobno navede točne stroške za kritje 
PRS.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet, Komisija in države članice imajo
neomejen in neprekinjen dostop do PRS 
povsod po svetu.

2. Svet, Komisija in vse države članice 
imajo pravico do neomejenega in 
neprekinjenega dostopa do PRS povsod po 
svetu.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da imajo vse države članice pravico dostopa do 
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PRS pod pogojem, da jih želijo uporabiti in izpolnjujejo minimalne varnostne standarde (kot 
je določeno v drugih členih).

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice, ki uporabljajo PRS v 
sektorjih, povezanih z varnostjo, to 
izvajajo v skladu z načeli in prednostnimi 
nalogami Unije, kot so opredeljene v 
poglavju 1 naslova V Pogodbe o Evropski 
uniji in natančneje določene v evropski 
varnostni strategiji;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da mora biti raba PRS v sektorjih, povezanih z 
obrambo, v skladu z načeli, ki vodijo EU, ter v skladu z njenimi opredeljenimi prednostnimi 
nalogami. 

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Uporabniki PRS so fizične ali pravne 
osebe, ki jih primarni uporabniki PRS 
ustrezno pooblastijo, da imajo ali 
uporabljajo sprejemnik PRS.

4. Uporabniki PRS so fizične ali pravne 
osebe, tudi vladni organi, ki jih primarni 
uporabniki PRS ustrezno pooblastijo, da 
imajo ali uporabljajo sprejemnik PRS.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da so uporabniki PRS vladni organi.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 7
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 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. in sporazum med Unijo na eni strani in 
to tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo na drugi strani, ki se sklene po 
postopku iz člena 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter v katerem so določeni 
pogoji in podrobna pravila za uporabo PRS 
s strani te tretje države ali mednarodne 
organizacije.

7. in sporazum med Unijo na eni strani in 
to tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo na drugi strani, ki se z 
odobritvijo Evropskega parlamenta sklene 
po postopku iz člena 218 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter v katerem so 
določeni pogoji in podrobna pravila za 
uporabo PRS s strani te tretje države ali 
mednarodne organizacije.

Obrazložitev

Predlog spremembe popravlja številko člena Pogodbe v angleški jezikovni različici predloga 
in ne zadeva slovenske različice ter poudarja, da člen 218 zahteva odobritev Evropskega 
parlamenta (odstavek 6(a) člen 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije). 

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 2– odstavek 7 – alinea 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– glede na možnost dvojne rabe blaga in 
tehnologije, povezane s PRS države 
članice in tretje države ter mednarodne 
organizacije upoštevajo vseh osem meril 
kodeksa ravnanja EU glede izvoza orožja, 
ki je del Skupnega stališča Sveta 
2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008;

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 2– odstavek 7 – alinea 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– tretja država ali mednarodna 
organizacija spoštuje načela demokracije, 
pravne države, univerzalnosti in 
nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, varstvo verskega prepričanja, 
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spoštovanje človekovega dostojanstva, 
načela enakosti in solidarnosti ter načela 
Ustanovne listine Združenih narodov in 
mednarodnega prava.

Obrazložitev

Tretje države in mednarodne organizacije imajo lahko dostop do PRS le, če spoštujejo 
temeljna načela na podlagi določb iz poglavja I naslova V Pogodbe o Evropski uniji, saj je 
treba preprečiti, da bi PRS zlorabile tretje države, v katerih vladajo represivni, totalitarni ali 
avtoritarni režimi.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 12, 13 in 14 opredeli pravila o varstvu 
tajnih podatkov o PRS, zlasti pravila, da 
mora pravna ali fizična oseba dostopati do 
tajnih podatkov, da lahko opravi funkcijo 
ali dano nalogo. Vsaka država članica 
uradno obvesti Komisijo o posebnih 
določbah, ki jih sprejme za izvajanje tega 
odstavka.

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 12, 13 in 14 opredeli pravila o varstvu 
tajnih podatkov o PRS, zlasti pravila, da 
mora pravna ali fizična oseba dostopati do 
tajnih podatkov, da lahko opravi funkcijo 
ali dano nalogo. Vsaka država članica 
uradno obvesti Komisijo o posebnih 
določbah, ki jih sprejme za izvajanje tega 
odstavka, pri tem pa zagotovi stopnjo 
zaščite, ki je najmanj enakovredna zaščiti, 
ki jo zagotavljajo pravila Komisije o 
varnosti iz priloge Sklepa Komisije 
2001/844/ES, ESPJ, Euratoma in 
varnostni predpisi Sveta iz priloge Sklepa 
Sveta 2001/264/ES.

Obrazložitev

Namen tega predloga je zagotoviti visoko stopnjo zaščite zaupnih informacij na ravni držav 
članic.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se izkaže, da so bili podatki o PRS 
razkriti tretjim osebam, ki niso 
pooblaščene za njihovo poznavanje, 
Komisija opravi preiskavo, obvesti Svet in 
Parlament o ugotovitvah preiskave ter 
sprejme ukrepe za odpravo posledic tega 
nezakonitega razkritja.

3. Če se izkaže, da so bili podatki o PRS 
razkriti tretjim osebam, ki niso 
pooblaščene za njihovo poznavanje, 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da se kršitev ne 
nadaljuje, ter:

(a) obvesti organ izvora;
(b) oceni morebitno škodo za interese 
Unije ali držav članic;
(c) sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi 
prepreči, da bi se to ponovilo; ter
(d) obvesti ustrezne organe o sprejetih 
ukrepih ter
(e) obvesti Evropski parlament in Svet o 
rezultatih teh ukrepov;

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 5 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazni Kazni in upravni ukrepi

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi, kateri upravni ukrepi se 
uporabljajo v primeru, ko uporabniki PRS 
kršijo določbe iz tega sklepa.

Predlog spremembe 22
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Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo kazni, ki se 
uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, 
sprejetih na podlagi tega sklepa. Kazni so 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo kazni in upravne 
ukrepe, ki se uporabljajo za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih na podlagi 
tega sklepa.

Obrazložitev

Države članice morajo imeti pooblastilo, da vnaprej določijo kazni na podlagi kazenskega 
prava, pa tudi ukrepe upravne narave.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za tretje države ali mednarodne 
organizacije so ustrezni ukrepi v primeru 
kršitve navedeni v sporazumu iz člena 
2(7).

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazni in upravni ukrepi morajo biti 
učinkoviti, sorazmerni in odvračalni. 
Ogrožanje varnosti sistema lahko vodi k 
odvzemu pooblastila za dostop. Kadar se 
izrečejo upravni ukrepi ali kazni, je treba 
obtoženemu posamezniku ali subjektu 
zagotoviti pravico do pritožbe.

Predlog spremembe 25
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Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Primarni uporabnik PRS lahko Agencijo 
za evropski GNSS kot upravljavca centra 
za varnost iz člena 16(a)(ii) Uredbe (ES) 
št. 683/2008 (v nadaljnjem besedilu: center 
za varnost) imenuje za pristojni organ za 
PRS.

4. Primarni uporabnik PRS lahko Agencijo 
za evropski GNSS kot upravljavca centra 
za varnost iz člena 16(a)(ii) Uredbe (ES) 
št. 683/2008 (v nadaljnjem besedilu: center 
za varnost) imenuje za pristojni organ za 
PRS. Agencija za evropski GNSS je 
imenovana kot pristojni organ za PRS za 
Svet, Komisijo in agencije Evropske unije.

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 7

 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija ob pomoči držav članic in 
Agencije za evropski GNSS zagotavlja, da 
pristojni organi za PRS izpolnjujejo 
minimalne skupne standarde, tako da 
opravlja zlasti revizije in inšpekcijske 
preglede.

7. Komisija ob pomoči držav članic in 
Agencije za evropski GNSS zagotavlja, da 
pristojni organi za PRS izpolnjujejo 
minimalne skupne standarde, tako da
redno opravlja zlasti revizije in 
inšpekcijske preglede.

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, da je treba nadzor (revizije in inšpekcijski pregledi) izvajati 
redno.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 7 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Pristojni organi za PRS Komisiji in 
Agenciji za evropski GNSS redno 
poročajo o izpolnjevanju minimalnih 
skupnih standardov.
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Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 7 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Komisija s pomočjo Agencije za 
evropski GNSS Evropskemu parlamentu 
in Svetu vsaka tri leta poroča o tem, ali 
pristojni organi za PRS izpolnjujejo 
minimalne skupne standarde. To stori 
tudi v primeru resne kršitve standardov. 

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica, ki uporablja PRS, 
lahko ali sama zagotavlja proizvodnjo 
sprejemnikov PRS in povezanih varnostnih 
modulov ali pa to nalogo zaupa podjetjem s 
sedežem na ozemlju države članice, ki
uporablja PRS. Svet ali Komisija lahko 
proizvodnjo sprejemnikov PRS in 
povezanih varnostnih modulov zaupata 
državi članici, ki uporablja PRS, ali 
podjetjem s sedežem na ozemlju države 
članice, ki uporablja PRS.

1. Vsaka država članica, ki je imenovala 
pristojni organ za PRS, lahko ali sama 
zagotavlja proizvodnjo sprejemnikov PRS 
in povezanih varnostnih modulov ali pa to 
nalogo zaupa podjetjem s sedežem na 
ozemlju države članice, ki je imenovala 
pristojni organ za PRS. Svet ali Komisija 
lahko proizvodnjo sprejemnikov PRS in 
povezanih varnostnih modulov zaupata 
državi članici, ki je imenovala pristojni 
organ za PRS, ali podjetjem s sedežem na 
ozemlju države članice, ki je imenovala 
pristojni organ za PRS.

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organ za varnostno akreditacijo 
evropskih satelitskih navigacijskih 
sistemov lahko kadar koli prekliče 
pooblastilo, ki ga je dal subjektu iz 

5. Organ za varnostno akreditacijo 
evropskih satelitskih navigacijskih 
sistemov lahko kadar koli prekliče 
pooblastilo, ki ga je dal subjektu iz 
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odstavka 1 za proizvodnjo sprejemnikov 
PRS in povezanih varnostnih modulov, če 
se izkaže, da se ukrepi iz odstavka 3 ne 
upoštevajo.

odstavka 1 za proizvodnjo sprejemnikov 
PRS in povezanih varnostnih modulov, če 
se izkaže, da se ukrepi iz odstavka 3 ne 
upoštevajo. Na sklep o preklicu 
pooblastila mora biti mogoče podati 
pritožbo. Če se na podlagi prejšnjih, 
sedanjih ali morebitnih dejanj organov iz 
odstavka 1 ogrozi varnost sistema, 
postopek pritožbe nima odložilnega 
učinka.

Obrazložitev

Zaradi standardnih načel evropskega prava je izjemno pomembno, da ima vsak obtoženi 
posameznik ali subjekt pravico do pritožbe na sklep o preklicu pooblastila, vendar pa tak 
postopek v primeru ogrožanja varnosti nima odložilnega učinka.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Sistemi in moduli morajo biti 
prilagodljivi, da bi izpolnili potrebe, ki 
postajajo čedalje večje.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretja država, na ozemlju katere je 
nameščena referenčna postaja z opremo 
PRS, ki spada v sistem, ki izhaja iz 
programa Galileo, se zgolj zaradi tega 
dejstva ne obravnava kot primarni 
uporabnik PRS. Komisija s to tretjo državo 
določi podrobna pravila za namestitev in 
delovanje referenčne postaje z opremo 
PRS.

Tretja država, na ozemlju katere je 
nameščena referenčna postaja z opremo 
PRS, ki spada v sistem, ki izhaja iz 
programa Galileo, se zgolj zaradi tega 
dejstva ne obravnava kot primarni 
uporabnik PRS. Komisija s to tretjo državo 
določi podrobna pravila za namestitev in 
delovanje referenčne postaje z opremo 
PRS. Ta podrobna pravila vključujejo 
možnost, po kateri imajo ustrezni evropski 
organi dostop do referenčne postaje za 
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namene preverjanja.

Obrazložitev

Evropski nadzorni organi morajo imeti zagotovljen dostop do referenčne postaje v tretjih 
državah za namene preverjanja.

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Člen 11 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11b
Posvetovanja z agencijo GNSS
Komisija ustvari pogoje, v katerih bo 
Agencija za evropski GNSS kolikor hitro 
mogoče vključena v postopke odločanja o 
PRS. Komisija se, ko se ji to zdi potrebno, 
o vseh vprašanjih, povezanih s PRS, 
posvetuje z Agencijo za evropski GNSS. 

Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeni rok podaljša za en mesec.

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeni rok podaljša za dva meseca.

Obrazložitev
Predlog spremembe popravlja rok, v katerem lahko Evropski parlament in Svet nasprotujeta 
delegiranim aktom, kakor je bilo sprejeto v drugi obravnavi zunanjih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Priloga – točka 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ker je seznanjenost z incidentom, ki 
vpliva na varnost PRS, kot je tatvina ali 
izguba sprejemnika, ključna, vsak pristojni 
organ za PRS izvaja ukrepe, ki omogočajo 
odkrivanje in odpravljanje posledic takega 
incidenta, in o tem obvešča center za 
varnost.

6. Ker je seznanjenost z dogodkom, ki 
vpliva na varnost PRS, kot je tatvina ali 
izguba sprejemnika, ključna, vsak pristojni 
organ za PRS izvaja ukrepe, ki omogočajo 
odkrivanje in odpravljanje posledic takega 
dogodka, in o tem obvešča center za 
varnost.

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša predvsem na češki prevod.

[opomba angleškega prevajalca: v češkem besedilu predloga Komisije v točki 6 pred izrazom 
„incident“ stoji beseda „nenameren“] Ker je kraja, ki je namerno kaznivo dejanje, na 
seznamu incidentov, ta izraz [ali v češkem primeru „nenameren incident“] ni primeren. Ob 
upoštevanju tudi drugih jezikovnih različic bi bilo ustrezneje uporabiti izraz "dogodek", ki je v 
skladu s preostankom zakonodajnega besedila in zajema tako namerna kot nenamerna 
dejanja.
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