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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut som syftar 
till att fastställa föreskrifter för den offentliga reglerade tjänst (nedan kallad PRS) i 
Galileoprogrammet som helt reserveras för användare med myndighetstillstånd och som 
omfattar känsliga tillämpningar med stort behov av tjänstekontinuitet.

Detta förslag till yttrande tar framför allt upp säkerhetsrelaterade frågor, och i det understryks 
samtidigt att kommissionen måste få en ökad roll i övervakningen av hur de gemensamma 
minimistandarder som fastställs i den aktuella förordningen tillämpas. Ett förbättrat system 
för påföljder föreslås, i syfte att säkerställa en centraliserad kontroll av genomförandet. 
Kommissionen, som förvaltar EU:s GNSS-program, måste ges befogenhet att fastställa 
påföljder vid överträdelser av minimistandarderna, medan medlemsstaterna, i sin tur, ska 
fastställa påföljderna vid överträdelser av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med 
beslutet. Medlemsstaterna måste garantera ett omfattande skydd för sekretessbelagd 
information i samband med att de genomför dessa bestämmelser.

Med tanke på PRS känsliga karaktär och det ständiga behovet av att skydda sekretessbelagd 
information ska kommissionen se till att de ansvariga PRS-myndigheterna alltid följer de 
gemensamma minimistandarderna. Det är därför viktigt att revisioner, kontroller och 
inspektioner utförs regelbundet.

I förslaget till yttrande framhålls PRS betydelse som ett användbart verktyg inom ramen för 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (Gsfp) och att kapaciteten bör utvecklas 
för att skydda viktig infrastruktur i förebyggande syfte och se till att systemet fungerar 
smidigt, särskilt i händelse av en internationell kris.

Föredraganden ansluter sig till kommissionens förslag om att även tredjeländer och 
internationella organisationer ska kunna få tillträde till PRS efter ingående av internationella 
avtal med EU, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 218 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Föredraganden framhåller att detta förfarande förutsätter 
Europaparlamentets godkännande och att följderna vid överträdelser av bestämmelserna 
kommer att fastställas i dessa avtal. Alla påföljder bör vara effektiva, proportionella och 
avskräckande för att garantera systemets säkerhet och tillgodose det stora behovet av 
tjänstekontinuitet.

Det bör garanteras en effektiv exportkontroll av teknik och produkter med dubbla 
användningsområden som företecknas i europeiska och internationella 
exportkontrollordningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I bilagan till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 
9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet 
av de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och 
Galileo)1 föreskrivs att de specifika målen 
för Galileoprogrammet är att säkerställa att 
de signaler som systemet sänder ut kan 
användas bland annat för att erbjuda en 
offentlig reglerad tjänst (nedan kallad PRS) 
som helt reserveras för användare med 
myndighetstillstånd, för känsliga 
tillämpningar med stort behov av 
tjänstekontinuitet.

(1) I bilagan till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 
9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet 
av de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och 
Galileo)1 föreskrivs att de specifika målen 
för Galileoprogrammet är att säkerställa att 
de signaler som systemet sänder ut kan 
användas bland annat för att erbjuda en 
offentlig reglerad tjänst (nedan kallad PRS) 
som helt reserveras för användare med 
myndighetstillstånd, för känsliga 
tillämpningar som kräver effektiv 
tillträdeskontroll och med stort behov av 
tjänstekontinuitet.

Motivering

Detta tillägg understryker behovet av att effektivt kontrollera tillträdet till känsliga 
PRS-tillämpningar.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Galileo är ett viktigt program som 
ökar unionens självständighet och 
säkerhet. Dess PRS är framför allt ett 
användbart verktyg för 
situationsmedvetenhet och sök- och 
räddningsuppgifter inom ramen för 
Gsfp-insatser samt för att skydda viktig 
infrastruktur i unionen. 
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Motivering

Detta ändringsförslag understryker Galileos och PRS betydelse för EU:s självständighet och 
säkerhet, särskilt PRS roll inom ramen för Gsfp-insatser. 

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Mot bakgrund av PRS betydelse för 
navigation och styrning av militära system 
bör berörda institutioner inom unionen 
och medlemsstaterna agera och öka sina 
ansträngningar för att få till stånd en 
översyn av den internationella 
lagstiftningen, inbegripet fördraget om 
yttre rymden från 1967, och därvid ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen 
sedan 1960-talet.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen. Det måste 
säkerställas att tjänsten kontinuerligt är 
tillgänglig för deltagarna, även i svåra 
krissituationer. Följderna av en 
överträdelse av säkerhetsreglerna vid 
användning av tjänsten är inte begränsade 
till den berörda användaren utan kan 
eventuellt påverka andra användare. 
Medlemsstaterna ansvarar därför för 
användningen och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska union
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen. Det måste 
säkerställas att tjänsten kontinuerligt är 
tillgänglig för deltagarna, även i svåra 
krissituationer. Detta är endast möjligt om 
man på teknisk väg kan hindra större 
aktörer inom rymd- och 
navigationsområdet från att modifiera, 
störa eller till och med förstöra Galileo 
eller dess komponenter. Följderna av en 
överträdelse av säkerhetsreglerna vid 
användning av tjänsten är inte begränsade 
till den berörda användaren utan kan 
eventuellt påverka andra användare. 
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användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll

Medlemsstaterna ansvarar därför för 
användningen och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska unionen
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Generellt sett bör Europeiska unionen 
och medlemsstaterna göra sitt yttersta för 
att garantera säkerheten i det system som 
upprättats enligt Galileoprogrammet och 
att PRS-tekniken och PRS-utrustningen är 
skyddade, att förhindra att PRS-signaler 
användas av icke-godkända fysiska eller 
juridiska personer, och att hindra fientlig 
användning av PRS gentemot dem.

(8) Generellt sett bör Europeiska unionen 
och medlemsstaterna göra sitt yttersta för 
att garantera säkerheten i det system som 
upprättats enligt Galileoprogrammet och 
att PRS-tekniken och PRS-utrustningen är 
skyddade, att förhindra att PRS-signaler 
användas av icke-godkända fysiska eller 
juridiska personer, och att hindra fientlig 
användning av PRS gentemot dem. Ett 
europeiskt kontrollsystem bör därför 
införas.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör fastställa 
bestämmelser om vilka påföljder som ska 
tillämpas vid överträdelser av 
bestämmelserna enligt detta beslut och se 
till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

(9) Kommissionen bör fastställa 
bestämmelser om vilka administrativa 
åtgärder som ska vidtas vid överträdelser 
av bestämmelserna enligt detta beslut 
medan medlemsstaterna bör fastställa 
vilka påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med detta beslut.
Medlemsstaterna bör se till att dessa 
påföljder och administrativa åtgärder
tillämpas. De administrativa åtgärderna 
och påföljderna ska i samtliga fall vara 
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effektiva, proportionella och avskräckande.
När administrativa åtgärder eller 
påföljder tillämpas bör den anklagade 
personen eller enheten garanteras rätten 
att överklaga.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Även rådet ska ha en uppgift inom 
PRS-förvaltningen, både genom 
tillämpningen av rådets gemensamma 
åtgärd 2004/552/GUSP av den 12 juli 2004 
om de aspekter av driften av det europeiska 
systemet för satellitbaserad radionavigation 
som kan påverka säkerheten i 
Europeiska unionen1, och genom 
godkännandet av internationella avtal som 
tillåter ett tredjeland eller en internationell 
organisation att använda PRS.

(12) Även rådet ska ha en uppgift inom 
PRS-förvaltningen, både genom 
tillämpningen av rådets gemensamma 
åtgärd 2004/552/Gusp av den 12 juli 2004 
om de aspekter av driften av det europeiska 
systemet för satellitbaserad radionavigation 
som kan påverka säkerheten i 
Europeiska unionen1, och genom 
godkännandet av internationella avtal som 
tillåter ett tredjeland eller en internationell 
organisation att använda PRS. Styret över 
säkerheten måste vara klarlagt i händelse 
av en omedelbar attack från en fientlig 
stat eller icke-statlig aktör mot unionen, 
medlemsstaterna eller de partnerländer 
som använder PRS eller andra 
Galileotjänster. Rådet bör därför på 
lämpligt sätt uppdatera den gemensamma 
åtgärden 2004/552/Gusp i enlighet med 
förändringarna till följd av 
Lissabonfördraget, särskilt avseende den 
roll som vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik har när det gäller att 
avbryta eller avsevärt ändra tjänsten i 
händelse av ett omedelbart hot.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Varje PRS-deltagare bör vidta de 
åtgärder som krävs för att se till att 
systemet fungerar smidigt och se till att 
signalerna sänds oavbrutet och utan 
störningar. Det bör utvecklas kapacitet på 
medlemsstatsnivå, liksom inom ramen för 
Gsfp, för att förhindra spoofingattacker 
mot den krypterade PRS-signalen och 
trygga säkerheten hos viktig infrastruktur.

Motivering

Detta ändringsförslag uppmuntrar till att kapacitet utvecklas för att hantera hot mot en 
smidigt fungerande PRS, särskilt i händelse av en internationell kris. I artikel 2 i 
rådets gemensamma åtgärd 2004/552/Gusp anges vad som måste göras i händelse av en 
sådan allvarlig situation, men inte vad som bör göras i förebyggande syfte.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller tillverkning av och 
säkerhet avseende mottagare bör denna 
uppgift på grund av säkerhetskraven endast 
anförtros en medlemsstat med 
PRS-tillträde eller företag som är 
etablerade i en medlemsstat med 
PRS-tillträde. Dessutom måste 
mottagartillverkaren vara förhandsgodkänd 
av tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet som inrättats genom 
förordning (EG) nr xxx/20101 och följa de 
regler som fastställts av den interna 
myndigheten för säkerhetsackreditering. 
Det åligger de ansvariga 
PRS-myndigheterna att kontinuerligt 
kontrollera efterlevnaden både av de 

(13) Vad gäller tillverkning av och 
säkerhet avseende mottagare bör denna 
uppgift på grund av säkerhetskraven endast 
anförtros en medlemsstat som utsett en 
ansvarig PRS-myndighet eller företag som
är etablerade i en medlemsstat som utsett 
en ansvarig PRS-myndighet. Dessutom 
måste mottagartillverkaren vara 
förhandsgodkänd av Europeiska byrån för 
GNSS som inrättats genom förordning 
(EG) nr xxx/20101 och följa de regler som 
fastställts av den interna myndigheten för 
säkerhetsackreditering. Det åligger de 
ansvariga PRS-myndigheterna att 
kontinuerligt kontrollera efterlevnaden 
både av de standarder för 
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standarder för säkerhetsackreditering som 
myndigheten utfärdar och av särskilda 
tekniska krav enligt de gemensamma 
minimistandarderna.

säkerhetsackreditering som myndigheten 
utfärdar och av särskilda tekniska krav 
enligt de gemensamma 
minimistandarderna.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Vad gäller exportkontroll bör export 
utanför Europeiska unionen av utrustning 
eller teknik i samband med användningen 
av PRS begränsas till de tredjeländer som 
bemyndigats för PRS-tillträde enligt ett 
internationellt avtal med Europeiska 
unionen.

(14) Allmänt sett måste teknik med dubbla 
användningsområden effektivt 
kontrolleras när den exporteras från 
Europeiska unionen. När 
medlemsstaterna överväger krav om 
exportkontroll av GNSS-relaterade 
produkter från sina industrier måste de 
följa internationella exportkontrollsystem 
såsom Wassenaar-arrangemanget om 
kontroll av export av konventionella 
vapen och varor och teknik med dubbla 
användningsområden. Vad gäller 
utrustning eller teknik i samband med 
användningen av i synnerhet PRS bör 
export begränsas till de tredjeländer som 
bemyndigats för PRS-tillträde enligt ett 
internationellt avtal med Europeiska 
unionen.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att PRS är kopplat till teknik med dubbla 
användningsområden. Medlemsstaterna och deras industrier måste därför uppfylla de 
skyldigheter som fastställts i europeiska och internationella exportkontrollordningar.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör, inom ramen för 
ett förslag från kommissionen angående 
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prissättningen för GNSS-tjänster, med 
medlemsstaternas hjälp föreslå en lämplig 
finansieringsmodell för PRS.  
Kommissionen bör rapportera om denna 
finansiella ram till Europaparlamentet 
och rådet. Denna rapport bör utförligt 
ange de exakta kostnaderna för PRS och 
hur dessa ska täckas.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet, kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna ska ha obegränsat och 
ständigt tillträde till PRS i alla delar av 
världen.

2. Rådet, kommissionen och samtliga
medlemsstater ska ha rätt till obegränsat 
och ständigt tillträde till PRS i alla delar av 
världen.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att understryka att samtliga medlemsstater har tillträdesrätt 
till PRS, under förutsättning att de vill utnyttja tjänsten och följer 
minimisäkerhetsstandarderna (som preciseras i andra artiklar).

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De medlemsstater som utnyttjar PRS 
inom säkerhetsrelaterade sektorer ska 
göra detta i enlighet med unionens
principer och prioriteringar, såsom 
fastställs i kapitel 1 i avdelning V i 
fördraget om Europeiska unionen och 
som preciseras i den europeiska 
säkerhetsstrategin.



AD\861453SV.doc 11/21 PE456.623v04-00

SV

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att användningen av PRS inom 
försvarsrelaterade sektorer måste ske i enlighet med EU:s vägledande principer och uttalade 
prioriteringar.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De som får använda PRS ska vara 
fysiska eller juridiska personer som 
vederbörligen bemyndigats av 
PRS-deltagarna att inneha eller använda en 
PRS-mottagare.

4. De som får använda PRS ska vara 
fysiska eller juridiska personer, inklusive
myndigheter, som vederbörligen 
bemyndigats av PRS-deltagarna att inneha 
eller använda en PRS-mottagare.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att användarna av PRS är myndigheter.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns ett avtal mellan unionen, å ena 
sidan, och detta tredjeland eller denna 
internationella organisation, å andra sidan, 
som ingåtts enligt det förfarande som avses 
i artikel 218 i fördraget om Europeiska 
unionens funktion, där villkoren och 
formerna för detta tredjelands eller denna 
internationella organisations användning av 
PRS fastställs.

– Det finns ett avtal mellan unionen, å ena 
sidan, och detta tredjeland eller denna 
internationella organisation, å andra sidan, 
som ingåtts enligt det förfarande som avses 
i artikel 218 i fördraget om Europeiska 
unionens funktion, där villkoren och 
formerna för detta tredjelands eller denna 
internationella organisations användning av 
PRS fastställs med Europaparlamentets 
godkännande.

Motivering

Detta ändringsförslag påminner om att Europaparlamentet måste ge sitt godkännande 
(artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
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Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Med tanke på att varor och teknik för 
PRS har dubbla användningsområden 
ska medlemsstaterna och tredjeländer 
samt internationella organisationer 
respektera alla åtta kriterier i EU:s 
uppförandekod för vapenexport som 
fastställs i rådets gemensamma 
ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 
8 december 2008.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tredjelandet eller den internationella 
organisationen respekterar demokrati, 
rättsstaten, de mänskliga rättigheternas 
och grundläggande friheternas 
universalitet och odelbarhet, skyddet av 
religionsfriheten, människors värde, 
principerna om jämlikhet och solidaritet 
samt principerna i Förenta nationernas 
stadga och i folkrätten.

Motivering

Det är viktigt att tredjeländer eller internationella organisationer får tillträde till PRS endast 
om de respekterar de grundläggande principerna i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning 5 kapitel I i fördraget om Europeiska unionen, eftersom PRS inte får missbrukas av 
tredjeländer med repressiva, totalitära eller auktoritära regimer. 
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Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2 (SV: punkterna 1 (delvis) och 2)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med stöd av delegerade 
akter, i enlighet med artiklarna 12, 13 och 
14, utarbeta regler som rör skydd av 
sekretessbelagd information rörande PRS, 
särskilt regler som rör sådant tillträde till 
sekretessbelagd information som krävs för 
att en juridisk eller fysisk person ska kunna 
utöva en viss funktion eller utföra ett visst 
uppdrag.

2. Kommissionen ska med stöd av 
delegerade akter, i enlighet med artiklarna 
12, 13 och 14, utarbeta regler som rör 
skydd av sekretessbelagd information 
rörande PRS, särskilt regler som rör sådant 
tillträde till sekretessbelagd information 
som krävs för att en juridisk eller fysisk 
person ska kunna utöva en viss funktion 
eller utföra ett visst uppdrag. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 
de särskilda föreskrifter den antar för att 
genomföra bestämmelserna i denna punkt
och säkerställa en skyddsnivå som 
åtminstone motsvarar den som garanteras 
av kommissionens säkerhetsbestämmelser 
enligt bilagan till kommissionens beslut 
2001/844/EG, EKSG, Euratom och av 
rådets säkerhetsbestämmelser enligt 
bilagan till rådets beslut 2001/264/EG.

2. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen de särskilda föreskrifter den 
antar för att genomföra bestämmelserna i 
denna punkt.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för sekretessbelagd 
information på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det framkommer att uppgifter 
rörande PRS har utlämnats till tredjeparter 
som inte är bemyndigade för detta, ska 
kommissionen inleda en utredning, 

3. Om det framkommer att uppgifter 
rörande PRS har utlämnats till tredjeparter 
som inte är bemyndigade för detta, ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
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underrätta rådet och parlamentet om 
utredningsresultaten och anta åtgärder 
som innebär att konsekvenserna av det 
regelstridiga utlämnandet åtgärdas.

att säkerställa att överträdelsen inte 
fortsätter och

a) underrätta upphovsmannen,
b) bedöma den potentiella skada som 
åsamkats EU:s eller medlemsstaternas 
intressen,
c) vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
ett upprepande,
d) underrätta lämpliga myndigheter om de 
vidtagna åtgärderna,
(e) informera Europaparlamentet och 
rådet om resultaten av dessa åtgärder.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 5 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Påföljder Påföljder och administrativa åtgärder

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke -1 (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa vilka 
administrativa åtgärder som ska tillämpas 
om någon av PRS-deltagarna bryter mot 
bestämmelserna i detta beslut.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa påföljder 
för överträdelse av nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med detta beslut.
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa påföljder 
och administrativa åtgärder för 
överträdelse av nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med detta beslut.

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att i förväg fastställa inte bara påföljder i enlighet med 
strafflagstiftningen utan även åtgärder av administrativ natur.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det avtal som omnämns i artikel 2.7 ska 
lämpliga åtgärder i händelse av 
överträdelser från tredjeländer eller 
internationella organisationer föreskrivas.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Påföljderna och de administrativa 
åtgärderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Äventyrande av systemets säkerhet kan 
leda till att bemyndigande för tillträde 
återkallas. När påföljder eller 
administrativa åtgärder tillämpas ska den 
anklagade personen eller enheten 
garanteras rätten att överklaga.
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Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sin egenskap av driftsansvarig för det 
säkerhetscentrum som avses i artikel 16 a ii 
i förordning (EG) nr 683/2008 (nedan 
kallat säkerhetscentrum) kan 
tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet utses som ansvarig 
PRS-myndighet av en PRS-deltagare.

4. I sin egenskap av driftsansvarig för det 
säkerhetscentrum som avses i artikel 16 a ii 
i förordning (EG) nr 683/2008 (nedan 
kallat säkerhetscentrum) kan Europeiska 
byrån för GNSS utses som ansvarig 
PRS-myndighet av en PRS-deltagare.
Europeiska byrån för GNSS fungerar som 
utsedd ansvarig PRS-myndighet för rådet, 
kommissionen och EU:s organ.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska med bistånd från 
medlemsstaterna och tillsynsmyndigheten 
för det europeiska GNSS-systemet förvissa 
sig om att de ansvariga 
PRS-myndigheterna iakttar de 
gemensamma minimistandarderna genom 
att utföra revisioner eller inspektioner.

7. Kommissionen ska med bistånd från 
medlemsstaterna och tillsynsmyndigheten 
för det europeiska GNSS-systemet förvissa 
sig om att de ansvariga 
PRS-myndigheterna iakttar de 
gemensamma minimistandarderna genom 
att regelbundet utföra revisioner eller 
inspektioner.

Motivering

Detta ändringsförslag understryker att kontroller (revisioner och inspektioner) måste 
genomföras regelbundet.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Den ansvariga PRS-myndigheten ska 
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regelbundet rapportera till kommissionen 
och Europeiska byrån för GNSS om 
efterlevnaden av de gemensamma 
minimistandarderna.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Kommissionen ska, med bistånd från 
Europeiska byrån för GNSS, vart tredje år 
rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om 
PRS-myndigheternas efterlevnad av de 
gemensamma minimistandarderna, 
liksom i händelse av allvarliga 
överträdelser av dessa standarder. 

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat som använder PRS
kan antingen själv tillverka PRS-mottagare 
och tillhörande säkerhetsmoduler, eller 
överlåta denna tillverkning på företag som 
är etablerade i en medlemsstat som 
använder PRS. Rådet eller kommissionen 
kan överlåta tillverkningen av 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler på en medlemsstat som 
använder PRS eller på företag som är 
etablerade i en medlemsstat som använder
PRS.

1. Varje medlemsstat som utsett en 
ansvarig PRS-myndighet kan antingen 
själv tillverka PRS-mottagare och 
tillhörande säkerhetsmoduler, eller överlåta 
denna tillverkning på företag som är 
etablerade i en medlemsstat som har utsett 
en ansvarig PRS-myndighet. Rådet eller 
kommissionen kan överlåta tillverkningen 
av PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler på en medlemsstat som 
har utsett en ansvarig PRS-myndighet 
eller på företag som är etablerade i en 
medlemsstat som har utsett en ansvarig 
PRS-myndighet.
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Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndigheten för säkerhetsackreditering 
av de europiska 
satellitnavigationssystemen kan när som 
helst återkalla ett tillstånd att tillverka 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler som den beviljat en 
enhet om det visar sig att de åtgärder som 
föreskrivs i punkt 3 inte iakttas.

5. Myndigheten för säkerhetsackreditering 
av de europiska 
satellitnavigationssystemen kan när som 
helst återkalla ett tillstånd att tillverka 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler som den beviljat en 
enhet om det visar sig att de åtgärder som 
föreskrivs i punkt 3 inte iakttas. Beslutet 
att återkalla ett tillstånd ska kunna 
överklagas. I händelse av att systemets 
säkerhet äventyras på grund av ett 
tidigare, aktuellt eller potentiellt agerande 
från de enheter som avses i punkt 1, har 
överklagandeförfarandet ingen suspensiv 
verkan.  

Motivering

I enlighet med den europeiska lagstiftningens standardprinciper är det viktigt att alla 
anklagade personer eller enheter har rätt att överklaga beslutet om återkallande av tillstånd; 
ett sådant överklagandeförfarande bör dock inte ha en suspensiv verkan i händelse av att 
säkerheten äventyras.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Systemen och modulerna måste vara 
flexibla för att kunna tillgodose de behov 
som ständigt ökar med tiden.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 10 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tredjeland på vars territorium det 
installerats en referensstation med 
PRS-utrustning som tillhör det system som 
upprättats genom Galileoprogrammet ska 
inte enbart på grundval av detta skäl 
betraktas som en PRS-deltagare. 
Kommissionen ska tillsammans med detta 
tredjeland fastställa bestämmelser för hur 
referensstationer med PRS-utrustning får 
hysas samt för driften av dessa.

Ett tredjeland på vars territorium det 
installerats en referensstation med 
PRS-utrustning som tillhör det system som 
upprättats genom Galileoprogrammet ska 
inte enbart på grundval av detta skäl 
betraktas som en PRS-deltagare. 
Kommissionen ska tillsammans med detta 
tredjeland fastställa bestämmelser för hur 
referensstationer med PRS-utrustning får 
hysas samt för driften av dessa.
Bestämmelserna ska vara utförliga och 
omfatta tillträdesmöjlighet till 
referensstationen för kontrolländamål för 
lämpliga europeiska organ.

Motivering

De europeiska kontrollorganen bör garanteras tillträde till referensstationen i tredjeländer 
för kontrolländamål.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 11b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11b
Samråd med Europeiska byrån för GNSS 
Kommissionen ska fastställa villkoren för 
att göra det möjligt för Europeiska byrån 
för GNSS att så snabbt som möjligt delta i 
beslutsfattandet om PRS. Kommissionen 
ska, när den anser att det är nödvändigt, 
samråda med Europeiska byrån för GNSS 
om alla frågor som rör PRS.

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 14 – punkt 1 



PE456.623v04-00 20/21 AD\861453SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom en period på två 
månader från kommissionens underrättelse. 
På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom en period på två 
månader från kommissionens underrättelse. 
På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får fristen förlängas med två månader.

Motivering

Detta ändringsförslag korrigerar den tidsperiod inom vilken Europaparlamentet och rådet får 
invända mot delegerade akter, vilken antogs vid andrabehandlingen av 
finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Eftersom kännedom om en ofrivillig 
händelse som påverkar PRS-tjänstens 
säkerhet, så som stöld eller förlust av en 
mottagare är av yttersta vikt, ska varje 
ansvarig PRS-myndighet vidta åtgärder för 
att kunna upptäcka och åtgärda sådana 
händelser och underrätta 
säkerhetscentrumet om dem.

6. Eftersom kännedom om en händelse som 
påverkar PRS-tjänstens säkerhet, så som 
stöld eller förlust av en mottagare är av 
yttersta vikt, ska varje ansvarig 
PRS-myndighet vidta åtgärder för att 
kunna upptäcka och åtgärda sådana 
händelser och underrätta 
säkerhetscentrumet om dem.

Motivering

Med tanke på att ”stöld”, som är ett avsiktligt brott, omnämns i texten är termen ”ofrivillig 
händelse” olämplig. Det vore lämpligare att hålla sig till termen ”händelse” som är 
konsekvent med resten av lagstiftningstexten och som rymmer såväl avsiktligt som oavsiktligt 
handlande.
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