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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek – amelyeket a Galileo és az EGNOS 
programok keretében hoztak létre – az Európai Unió kiemelt projektjei. Az Unió által 
irányított projektek célja az Európai Unió és tagállamai stratégiai függetlenségének és 
autonómiájának biztosítása, különösen a globális navigáció és helymeghatározás területén. 

Már a kezdetektől fogva a Galileo projekt mellett szóló érv az, hogy Európa jelenleg az 
Egyesült Államok GPS-rendszerétől függ. Békés időszakban és rendes körülmények között ez 
a függés kevés problémát jelent, azonban válság idején és vészhelyzetben elengedhetetlen,
hogy európai irányítás alatt álló megbízható rendszer álljon a biztonsági és más területek 
személyzetének rendelkezésére, ami hozzáadott értéket teremt az Unió és a tagállamai 
válságkezelése tekintetében.

A Galileo programnak politikai, operatív, ipari és technológiai vetületei vannak, továbbá 
biztonsági és védelmi potenciállal is bír. A Galileo rendszer alapvető biztonsági célja és 
haszna különösen a helymeghatározás és a navigáció, a kutatás- és mentéstámogatási 
szolgáltatások (SAR), valamint a közös biztonság- és védelempolitikai (KBVP) küldetések és 
műveletek terén jelentkezik. Az előadó úgy ítéli meg, hogy ez utóbbit alaposabban meg kell 
vizsgálni az Európai Bizottság javaslatában, és ezért úgy véli, hogy e kapacitás kettős 
felhasználásának lehetőségét fontolóra kell venni. 

Ezenkívül a Galileo program összköltsége a becslések szerint hozzávetőleg 20 milliárd euró, 
amelynek nagy részét már elköltötték. Ezért ennek megfelelően az előadó azt javasolja az 
Európai Unió és a tagállamok számára, hogy a rendszer teljes potenciálját használják ki. A 
rendszer biztonsági potenciáljának kihasználása a tagállamok megítélése szerint történjen, ők 
döntsenek afelől, hogy használják-e a rendszert vagy nem. Egyesek dönthetnek úgy, hogy 
nem élnek vele, azonban sok tagállam már jelezte, hogy szeretné a rendszer ezen vetületét is 
kihasználni. A jogalkotó feladata, hogy biztosítsa számukra a szükséges útmutatást és 
lehetőségeket. Mindazonáltal az Unió és programjai tekintetében az előadó azon a 
véleményen van, hogy a Galileo kapacitásának és potenciáljának teljes körű kihasználását 
kötelezővé kell tenni. Az előadó támogatja az átláthatóságot e kérdéskörön belül, mivel 
egyértelmű, hogy az európai műholdas rádiónavigációs rendszereket az európai biztonsági –
köztük katonai – erők fogják igénybe venni.

A Galileo rendszer irányítását a polgári közigazgatásra kell bízni. Azonban az előadó úgy ítéli 
meg, hogy ki kell terjeszteni a polgári-katonai szinergiákat és javítani kell az egyes 
programok közötti koordinációt. A végső kérdés az marad, hogy hogyan lehet a rendszert 
legjobban úgy kezelni, hogy közben a függetlensége válság- és vészhelyzetekben garantált 
legyen. Ennek kapcsán fontos tudomásul venni azokat a tapasztalatokat és tanulságokat, 
amelyeket például a líbiai konfliktus során szereztünk a jövőbeli műholdas rádiónavigációs 
rendszerekre vonatkozóan. Átfogó előnyökre lehet szert tenni a megosztott igazgatás és 
irányítás révén. Ennek tükrében a műholdas rádiónavigációs rendszerek szakértői szinten az 
Európai Külügyi Szolgálathoz való kapcsolásának lehetőségét a szolgálat feladatának és 
megbízatásának megfelelően kell fontolóra venni.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Galileo program célja, hogy 
létrehozza és üzemeltesse az első olyan 
globális műholdas rádiónavigációs és 
helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet 
kifejezetten polgári célokra terveztek. A 
Galileo program alapján kialakított 
rendszer teljes mértékben független a már 
kialakított vagy potenciálisan kialakítandó 
rendszerektől.

(2) A Galileo program célja, hogy 
létrehozza és üzemeltesse az első olyan 
globális műholdas rádiónavigációs és 
helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet 
kifejezetten polgári célokra terveztek és 
számos európai szereplő, állam és 
ügynökség veheti igénybe.  A Galileo 
program alapján kialakított rendszer 
függetlenül működik a már kialakított 
vagy potenciálisan kialakítandó 
rendszerektől, így – az Európai Parlament 
és a Tanács által 2007-ben 
hangsúlyozottaknak megfelelően –
hozzájárul az Unió stratégiai 
autonómiájához.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió elismeri, hogy jellegéből 
adódóan az űrpolitikát nem lehet a 
világűr kapcsán érintett szereplőktől 
elszigetelten megvalósítani. A nemzetközi 
együttműködés a Galileo program szerves 
részét képezi, és a Bizottságnak – az 
Európai Űrügynökséggel (ESA) és az 
Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) 
szorosan együttműködve – továbbra is 
vezető szerepet kell betöltenie a stratégiai 
partnerekkel és a feltörekvő 
űrhatalmakkal a világűrrel kapcsolatban 
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folytatott párbeszédben.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Tanács a közös biztonság- és 
védelempolitikáról szóló 2011. december 
1-jei következtetéseiben felhívta a 
figyelmet arra hogy egyre növekvő igény 
mutatkozik arra, hogy az Európai Unió 
globális szinten növelje képességeit, 
fokozottan koherens és stratégiai szerepet 
játsszon, újfent hangsúlyozta, hogy átfogó 
megközelítésre van szükség, továbbá 
kiemelte a közös biztonság- és
védelempolitika fontosságát, amelyet 
kielégítő és adekvát képességeknek kell 
támogatniuk a személyi állomány, az 
eszközök és a hírszerzési elemzési 
támogatás vonatkozásában. Ezen 
túlmenően a Tanács üdvözölte, hogy a 
tagállamok részt vállaltak az Európai 
Védelmi Ügynökség (EVÜ) által 
támogatott konkrét projektekben az alábbi 
területeken: hírszerzés, megfigyelés és 
felderítés – ideértve a világűr-megfigyelést 
is –, valamint katonai műholdas 
kommunikáció, és kijelentette, hogy 
várakozással tekint e projektek 
mihamarabbi konkrét meghatározása, 
valamint a meglévő kezdeményezésekre 
épülő más összevonási projektek 
kidolgozása elé, ideértve például az 
alábbiakat: tengerfelügyelet, műholdas 
kommunikáció. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Tanács – a 7. Űrtanács 2010. 
november 25-i állásfoglalásában –
felkérte az Európai Bizottságot és az 
Európai Tanácsot, hogy az Európai 
Védelmi Ügynökség támogatásával, a 
tagállamokkal és az Európai 
Űrügynökséggel (ESA) együtt vizsgálják 
meg, hogy robusztus, biztonságos és 
reagálóképes űrbe telepített eszközökhöz 
és szolgáltatásokhoz való költséghatékony 
hozzáféréssel, (integrálva a globális 
műholdkommunikációt, a 
földmegfigyelést, az idő- és 
helymeghatározást) adott esetben a kettős 
felhasználásból eredő szinergiák teljes 
kiaknázásával miként lehetne támogatni a 
jelenlegi és jövőbeli válságkezelési 
kapacitási igényeket. Ennek megfelelően 
üdvözölte, hogy az Európai Unió 
Műholdközpontja egyre fokozódó 
mértékben járul hozzá az uniós 
küldetésekhez és műveletekhez, valamint 
ajánlotta a műholdközpont által az uniós 
küldetéseknek és műveleteknek nyújtott 
támogatás hatékonyabbá tétele, valamint 
a nemzeti programok képszolgáltatásai 
igénybevételének elősegítése érdekében a 
megfelelő keretek bevezetését. Továbbá a 
Tanács elismerte, hogy az európai 
gazdaság és az európai szakpolitikák, 
különösen a közös kül- és 
biztonságpolitika egyre nagyobb 
mértékben függ az űrbe telepített 
eszközöktől, hogy az űrinfrastruktúrák 
alapvető fontosságúak az autonóm 
európai döntéshozatalhoz, és hogy – adott 
esetben már kifejlesztésük kezdetekor –
megfelelő intézkedéseket kell 
meghatározni és bevezetni ezen eszközök 
figyelemmel kísérésére és védelmére.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel a programok a fejlesztés 
előrehaladott szakaszában vannak, és 
üzemelő rendszereket hoznak létre, fontos 
olyan különös jogalapra helyezni őket, 
mely képes megfelelni az igényeiknek, 
nevezetesen az irányítás terén, valamint a 
helyes pénzügyi gazdálkodás 
követelményének.

(5) Mivel a programok a fejlesztés 
előrehaladott szakaszában vannak, és 
üzemelő rendszereket hoznak létre, fontos 
olyan különös jogalapra helyezni őket, 
mely képes megfelelni az igényeiknek, 
nevezetesen az irányítás, a kölcsönös 
felelősségvállalás és hasznosítás, illetve a 
rendszerek biztonsága terén, valamint a 
helyes pénzügyi gazdálkodás 
követelményének.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai műholdas rádiónavigációs 
programok alapján létrehozott rendszerek 
transzeurópai hálózatokként megalkotott 
infrastruktúrák, amelyek használata jóval 
túlterjed a tagállamok nemzeti határain. 
Ezen túlmenően, az említett rendszereken 
keresztül kínált szolgáltatások a 
közlekedési, a távközlési és az energetikai 
infrastruktúrák területén különösképpen 
hozzájárulnak a transzeurópai hálózatok 
fejlődéséhez.

(6) Az európai műholdas rádiónavigációs 
programok alapján létrehozott rendszerek 
transzeurópai hálózatokként megalkotott 
infrastruktúrák, amelyek használata jóval 
túlterjed a tagállamok nemzeti határain. 
Ezen túlmenően, az említett rendszereken 
keresztül kínált szolgáltatások a 
közlekedési, a távközlési és az energetikai 
infrastruktúrák területén különösképpen 
hozzájárulnak a transzeurópai hálózatok 
fejlődéséhez. Annak érdekében, hogy 
nagyobb lendületet biztosítsunk a polgári-
katonai együttműködésnek, a 
szolgáltatásoknak az Unió és a tagállamok 
általi igénybevételét más területeken –
rendőrség, határigazgatás, válságkezelés 
és védelem – is ösztönözni kell.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a műholdas rádiónavigáció 
számtalan tevékenységi területen történő 
egyre elterjedtebb használatára, a 
szolgáltatásnyújtás megszakadása 
jelentékeny károkat okozhatna a modern 
társadalmakban. A műholdas 
rádiónavigációs rendszerek ezenfelül 
stratégiai vetületüknél fogva sebezhető 
infrastruktúrákat alkotnak, melyek 
rosszhiszemű felhasználásra is alkalmasak. 
Az előbb említett tényezők 
veszélyeztethetik az Unió és
tagállamainak biztonságát. A Galileo és 
EGNOS programok alapján megalkotott 
infrastruktúrák tervezése, létrehozása és 
üzemeltetése során tehát a biztonsági 
követelményeket figyelembe kell venni.

(8) Tekintettel a műholdas rádiónavigáció 
számtalan tevékenységi területen történő 
egyre elterjedtebb használatára, a 
szolgáltatásnyújtás megszakadása 
jelentékeny károkat okozhatna a modern 
társadalmakban. A Galileo és az EGNOS 
program is jelentősen hozzájárul az Unió 
stratégiai függetlenségéhez és 
autonómiájához. A műholdas 
rádiónavigációs rendszerek ezenfelül 
stratégiai vetületüknél fogva sebezhető 
infrastruktúrákat alkotnak, melyek állami 
és nem állami szereplők általi 
rosszhiszemű felhasználásra is alkalmasak. 
Az előbb említett tényezők 
veszélyeztethetik az Unió, a tagállamok és 
a polgárok biztonságát. A Galileo és 
EGNOS programok alapján megalkotott 
infrastruktúrák tervezése, létrehozása és 
üzemeltetése során tehát a biztonsági 
követelményeket figyelembe kell venni, a 
bevett gyakorlatoknak és a rendszer összes 
üzemeltetője által elfogadottaknak 
megfelelően. Tagállami szintű, illetve a 
közös biztonság- és védelempolitika 
(KBVP) keretében megvalósuló 
képességeket kell kidolgozni a hatóságilag 
szabályozott szolgáltatás (PRS) kódolt 
jelei elleni spoofing és/vagy jelzavarási 
támadás megakadályozása és a 
létfontosságú infrastruktúra 
biztonságának biztosítása érdekében. A 
Bizottságnak és Tanácsnak tehát meg kell 
alkotnia a megfelelő eljárás biztonsági 
feltételeket azt biztosítandó, hogy 
valamennyi rosszhiszemű felhasználás 
megelőzése érdekében a nyílt szolgáltatás 
földrajzilag korlátozható vagy lekapcsolható 
legyen.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nyújtott szolgáltatások 
kihasználásának optimalizálása érdekében 
a Galileo és az EGNOS program alapján 
megvalósított rendszereknek, hálózatoknak 
és szolgáltatásoknak egymás között, 
valamint lehetőség szerint más műholdas 
rádiónavigációs rendszerekkel és 
hagyományos műholdas rádiónavigációs 
eszközökkel kompatibilisnek és 
interoperábilisnek kell lenniük.

(11) A nyújtott szolgáltatások 
kihasználásának optimalizálása érdekében 
a Galileo és az EGNOS program alapján 
megvalósított rendszereknek, hálózatoknak 
és szolgáltatásoknak egymás között, 
valamint lehetőség szerint más műholdas
rádiónavigációs rendszerekkel és 
hagyományos műholdas rádiónavigációs 
eszközökkel kompatibilisnek és 
interoperábilisnek kell lenniük. Az 
interoperabilitásnak összhangban kell 
állnia a rendszerek stratégiai 
függetlenségére irányuló célkitűzéssel.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel a programok teljes 
finanszírozását főszabályként az Unió 
biztosítja, rendelkezni kell arról, hogy a 
programok keretében létrehozott vagy 
kifejlesztett valamennyi tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak tulajdonjoga az Uniót 
illesse. A tulajdonjogi alapjogok teljes 
tiszteletben tartása érdekében, és különösen 
az infrastruktúrák lényeges részei és 
biztonsága vonatkozásában a jelenlegi 
tulajdonosokkal meg kell állapodni. Annak 
érdekében, hogy a piacok könnyen 
elfogadják a műholdas rádiónavigációs 
rendszereket, biztosítani kell, hogy 
harmadik személyek főként gazdasági-
társadalmi téren optimális módon 
élhessenek különösen a programok 
keretében létrejövő és az Unió tulajdonát 
képező szellemi tulajdonjogokkal.

(12) Mivel a programok teljes 
finanszírozását főszabályként az Unió 
biztosítja, az európai GNSS irányításának 
és üzemeltetésének az Unión belüli 
polgári felügyelet alatt kell maradnia és
rendelkezni kell arról, hogy a programok 
keretében létrehozott vagy kifejlesztett 
valamennyi tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak tulajdonjoga az Uniót 
illesse. A tulajdonjogi alapjogok teljes 
tiszteletben tartása érdekében, és különösen 
az infrastruktúrák lényeges részei és 
biztonsága vonatkozásában a jelenlegi 
tulajdonosokkal meg kell állapodni. Annak 
érdekében, hogy a piacok könnyen 
elfogadják a műholdas rádiónavigációs 
rendszereket, biztosítani kell, hogy 
harmadik személyek főként gazdasági-
társadalmi téren optimális módon
élhessenek különösen a programok 
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keretében létrejövő és az Unió tulajdonát 
képező szellemi tulajdonjogokkal.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Galileo az első polgári irányítás 
alatt álló, elkészült helymeghatározó 
rendszer. Mindazonáltal a Galileo 
rendszer néhány szolgáltatása –
különösen a hatóságilag szabályozott 
szolgáltatás (PRS) – kettős felhasználású, 
és a tagállamok biztonságvédelmi céljaira, 
alkalmazásaihoz és a közös biztonság- és 
védelempolitikai küldetések – többek 
között válságkezelési műveletek –
támogatására egyaránt felhasználható. A 
Galileo kulcsfontosságú szerepet fog 
betölteni az Unió szolidaritási és 
kölcsönös segítségnyújtási klauzula 
végrehajtása esetén, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 222. 
cikkében, illetve az Európai Unióról szóló 
szerződés 42. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
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arra, hogy megfelelő megállapodások 
alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok 
olyan többletelemeinek a 
finanszírozásához, melyeket ők kérnek: 
ilyen lehet például a rendszerek felépítése, 
vagy ilyenek lehetnek a biztonsággal 
összefüggő egyes többletigények. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra.

arra, hogy megfelelő megállapodások 
alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok 
olyan többletelemeinek a 
finanszírozásához, melyeket ők kérnek: 
ilyen lehet például a rendszerek felépítése, 
vagy ilyenek lehetnek a biztonsággal 
összefüggő egyes többletigények. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra, amennyiben az Unió 
globális navigációs műholdrendszerének 
függetlensége nem sérül.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Fontos jelezni, hogy a rendszereknek a 
2014–2020 közötti időszakra becsült 
beruházási és üzemeltetési költségei nem 
számolnak azon előre nem látható 
pénzügyi kötelezettségekkel, melyek az 
Unióra hárulhatnak, nevezetesen a 
rendszerek köztulajdoni jellegéből adódó 
nem szerződéses felelősségi viszonyokkal 
és különösen a vis maior vagy katasztrófa 
miatt bekövetkező rendszerzavarokkal 
összefüggő kötelezettségekkel. E 
kötelezettségek a Bizottság részéről külön 
elemzés tárgyát képezik.

(17) Fontos jelezni, hogy a rendszereknek a 
2014–2020 közötti időszakra becsült 
beruházási és üzemeltetési költségei nem 
számolnak azon előre nem látható 
pénzügyi kötelezettségekkel, melyek az 
Unióra hárulhatnak, nevezetesen a 
rendszerek köztulajdoni jellegéből adódó 
nem szerződéses felelősségi viszonyokkal 
és különösen a vis maior vagy katasztrófa 
miatt bekövetkező rendszerzavarokkal 
összefüggő kötelezettségekkel. E 
kötelezettségek a Bizottság részéről külön 
elemzés tárgyát képezik, és ezekről a 
Tanácsot és az Európai Parlamentet 
tájékoztatni kell.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A programok lebonyolításának (25) A programok lebonyolításának 
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felelőssége egyebek között a programok, a 
rendszerek és ezek üzemeltetése 
biztonságával kapcsolatos felelősséget 
foglalja magában. Az Európai Unió 
biztonságát befolyásoló európai műholdas 
rádiónavigációs rendszer üzemeltetésének 
egyes vonatkozásairól szóló, 
2004. július 12-i 2004/552/KKBP együttes 
fellépés alkalmazásának esetét kivéve –
mely fellépést szükség esetén hozzá lehet 
igazítani a programok alakulásához, azok 
irányításához, valamint a Lisszaboni 
szerződéshez – a biztonsági felelősség a 
Bizottságot terheli, még akkor is, ha egyes 
biztonsági feladatok az Európai GNSS 
Ügynökségre hárulnak. A Bizottságra hárul 
különösen a biztonsággal megbízott 
különböző szervek közötti megfelelő 
összehangolás biztosítására alkalmas 
mechanizmusok felállítása.

felelőssége egyebek között a programok, a 
rendszerek és ezek üzemeltetése 
biztonságával kapcsolatos felelősséget 
foglalja magában. Az Európai Unió 
biztonságát befolyásoló európai műholdas 
rádiónavigációs rendszer üzemeltetésének 
egyes vonatkozásairól szóló, 
2004. július 12-i 2004/552/KKBP együttes 
fellépés alkalmazásának esetét kivéve –
mely fellépést szükségszerűen hozzá kell
igazítani a programok alakulásához, azok 
irányításához, valamint a Lisszaboni 
szerződéshez – a biztonsági felelősség a 
Bizottságot terheli, még akkor is, ha egyes 
biztonsági feladatok az Európai GNSS 
Ügynökségre hárulnak. A Bizottságra hárul 
különösen a biztonsággal megbízott 
különböző szervek közötti megfelelő 
összehangolás biztosítására alkalmas 
mechanizmusok felállítása, az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének irányítása alatt.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Kiemelkedő fontosságú a 
2004/552/KKBP együttes fellépés1 
felülvizsgálata, mivel nem veszi 
figyelembe a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését és különösen az Unió kül-
és biztonságpolitikai főképviselőjének 
kinevezését, valamint az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) létrehozását. A 
2004/552/KKBP együttes fellépés az Uniót 
és a tagállamokat fenyegető, a rendszer 
működéséből vagy használatából fakadó 
kivételes és sürgős eseteket, illetve a 
rendszer működését fenyegető, különösen 
nemzetközi válság miatt fellépő eseteket 
írja le. Tisztázni kell az Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőjének az 
Európai Unió vagy egy tagállam 
biztonságát érintő fenyegetés esetén 
érvényes szabályokról, eljárásokról és az 
ilyenkor hozandó intézkedésekről szóló 
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2004/552/KKBP együttes fellépés 3. és 4. 
cikkében foglalt sürgősségi eljárás szerinti 
szerepét, különösen a PRS-
vevőkészülékek eltűnése, velük való 
visszaélés vagy veszélyeztetésük esetén. A 
2004/552/KKBP együttes fellépés 
módosításában figyelembe kell venni az 
EKSZ korai előrejelzés, megfigyelés, 
biztonság és védelem terén szerzett 
szakértelmét.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A PRS használatával, fejlesztésével 
és előállításával összefüggő kettős 
felhasználású berendezések, technológiák 
és szoftverek Unión kívüli exportjának 
azokra a harmadik országokra kell 
korlátozódnia, amelyek az Európai 
Unióval kötött nemzetközi megállapodás 
alapján megfelelően fel vannak 
hatalmazva a PRS-hez való hozzáférésre, 
függetlenül attól, hogy ezek a 
berendezések, technológiák vagy 
szoftverek szerepelnek-e a kettős 
felhasználású termékek kivitelére, 
transzferjére, brókertevékenységére és 
tranzitjára vonatkozó közösségi 
ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 
2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi 
rendelet1 I. mellékletében foglalt 
felsorolásban. Az ellenőrzött termékek 
uniós jegyzéke a nemzetközi 
exportellenőrzési rendszerek – például a 
Wassenaari Megállapodás, az Ausztrália 
Csoport (AG), a rakétatechnológiai 
Ellenőrzési Rendszer (MTCR) – keretében 
elfogadott ellenőrzési jegyzékeken alapul.
__________________
1 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a)A hatóságilag szabályozott 
szolgáltatás (PSR) keretében nyújtott 
szolgáltatások kiemelkedő szerepet 
játszhatnak a különféle fegyverrendszerek 
esetében, különösen a navigáció és az 
irányítás vonatkozásában. Ezért lényeges, 
hogy a Bizottság, a Tanács, az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a tagállamok 
az 1967. évi Világűrszerződéssel 
összhangban járjanak el, valamint hogy a 
tagállamok és az EKSZ fokozza a 
nemzetközi jogi keretek lehetséges 
felülvizsgálatára, vagy másik 
lehetőségként egy olyan új szerződés vagy 
szabályzat kidolgozására vonatkozó 
erőfeszítéseit, amely figyelembe veszi az 
1960-as évek óta végbement technológiai 
fejlődést, és hatékonyan megelőzi a 
fegyverkezési verseny kialakulását a 
világűrben. Az Uniónak ezen túlmenően 
erősítenie kell a Világűrszerződés által 
létrehozott jogi keretet, hogy megóvja az 
űrinfrastruktúra békés és biztonságos 
működését. Az Uniónak tehát tovább kell 
fejlesztenie képességeit, hogy partnereivel 
együttműködve, többoldalú űrfelügyeleti 
rendszer keretében világűr-megfigyelést 
valósítson meg.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Tekintettel a rendszerek globális 
rendeltetésére, lényeges, hogy az Unió a 
programok keretében, az Európai Unió 

(31) Tekintettel a rendszerek globális 
rendeltetésére, lényeges, hogy az Unió a 
programok keretében, az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 218. cikkével 
összhangban harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel 
megállapodásokat köthessen a programok 
megfelelő lebonyolítása, az uniós 
polgároknak nyújtott szolgáltatások 
optimalizálása, továbbá a harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek 
igényeinek kielégítése céljából. Adott 
esetben célszerűnek bizonyulhat a meglévő 
megállapodásokat is a programok 
alakulásához igazítani. E megállapodások 
előkészítése és végrehajtása során a 
Bizottság igénybe veheti az Európai 
Külügyi Szolgálat, az Európai 
Űrügynökség és az Európai GNSS 
Ügynökség segítségét az e rendelet 
értelmében rájuk háruló feladatok határain 
belül.

működéséről szóló szerződés 218. cikkével 
összhangban harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel 
megállapodásokat köthessen a programok 
megfelelő lebonyolítása, az uniós 
polgároknak nyújtott szolgáltatások 
optimalizálása, a rendszer teljes 
biztonságának biztosítása, a bevételi 
rendszer szabályozása, továbbá a harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek 
igényeinek kielégítése céljából. Adott 
esetben célszerűnek bizonyulhat a meglévő 
megállapodásokat is a programok 
alakulásához igazítani. E megállapodások 
előkészítése és végrehajtása során a 
Bizottság igénybe veheti az Európai 
Külügyi Szolgálat, az Európai 
Űrügynökség és az Európai GNSS 
Ügynökség segítségét az e rendelet 
értelmében rájuk háruló feladatok határain 
belül megfelelően figyelembe véve az 
Európai Parlament 218. cikk szerinti 
jogait. E megállapodásoknak különösen 
összhangban kell lenniük az Unió és a 
tagállamok biztonság- és védelempolitikai 
érdekeivel. Ugyanígy figyelembe kell 
vennie a rendszer egyes szolgáltatásainak 
– például a PRS – érzékeny és stratégiai 
jellegét, ekképp biztosítva a katonai 
technológia és felszerelések kivitelének 
ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok 
meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP 
tanácsi közös álláspontban1 lefektetett 
kritériumoknak és iránymutatásoknak és 
a kettős felhasználású termékek kivitelére, 
transzferjére, brókertevékenységére és 
tranzitjára vonatkozó közösségi 
ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 
2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi 
rendeletnek2 való teljes megfelelést.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
nyújtása (Public Regulated Service vagy 
PRS): ez kizárólag a kormányzati 
szervezetek által engedélyezett 
felhasználók részére, olyan érzékeny 
alkalmazások céljaira van fenntartva, 
amelyek a szolgáltatás magas szintű 
folyamatosságát igénylik. A „hatóságilag 
szabályozott szolgáltatás” erős és kódolt 
jeleket használ;

(d) „hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
nyújtása (Public Regulated Service vagy 
PRS): ez kizárólag a kormányzati 
szervezetek által engedélyezett 
felhasználók részére, olyan különösen 
érzékeny tartalommal vagy stratégiai 
jelentőséggel bíró alkalmazások céljaira 
van fenntartva, amelyek a szolgáltatás 
magas szintű folyamatosságát igénylik. A 
„hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
erős és kódolt jeleket használ;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A rendszerek és működésük biztonságos. 1. A rendszereknek és működésüknek 
biztonságosnak kell lenniük, tekintettel az 
Unió és a tagállamok biztonság- és 
védelempolitikai érdekeire kifejtett 
hatásaikra.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) a 14. cikk (3) bekezdésében említett 
előírásokkal és követelményekkel, 
valamint a 17. cikkben említett 
2004/552/KKBP együttes fellépés 
értelmében megállapított utasításokkal 
összhangban a Galileo biztonsági 
központjának üzemeltetése;

(ii) a 14. cikk (3) bekezdésében említett 
előírásokkal és követelményekkel, 
valamint a 17. cikkben említett, jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2004/552/KKBP 
együttes fellépés értelmében megállapított 
utasításokkal összhangban a Galileo 
biztonsági központjának üzemeltetése;

Módosítás 21
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Rendeletre irányuló javaslat
 16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk 
Az Európai Parlament szerepe

Az Európai Parlament – tekintettel 
költségvetési ellenőrzési hatásköreire és 
tematikus munkájára – az érintett 
bizottságai révén megvizsgálja a rendszer 
létrehozását, végrehajtását és 
üzemeltetését, valamint rendszeres 
időközönként tájékoztatást kap a 
programról az érintett testületektől.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Biztonsági és védelmi célú felhasználás

1. Az üzemeltető ügynökségek – a 
technológiák, az irányítási rendszerek, 
illetve a műveletekben és küldetésekben 
való felhasználás tekintetében – konkrét 
rendelkezéseket fogadnak el a rendszerek 
tagállamok, illetve az Unió általi, 
biztonsági és védelmi célú üzemeltetésére 
vonatkozóan, az ilyen típusú felhasználás 
biztonságának biztosítása érdekében.
2. A Bizottság – a hatályos uniós 
jogszabályokkal összhangban – a 
biztonsági szereplők által használt 
rendszer integritását célzó kötelező erejű 
biztonsági intézkedéseket fogad el.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok tartózkodnak minden 
olyan szellemi tulajdonjogi, továbbá az 
infrastruktúrák folyamatos működését 
érintő intézkedések meghozatalától, 
melyek árthatnak a programok rendes 
lebonyolításának.

1. A tagállamok tartózkodnak minden 
olyan szellemi tulajdonjogi, továbbá az
infrastruktúrák folyamatos működését 
érintő intézkedések meghozatalától, 
melyek árthatnak a programok rendes 
lebonyolításának, illetve amelyek sérthetik 
az Unió és a tagállamok biztonság- és 
védelempolitikai érdekeit.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az EU stratégiai 
autonómiájának védelme érdekében, hogy 
így hosszú távon a belső és külső 
biztonság civil és katonai szereplői olyan 
helyzetbe kerüljenek, hogy teljes 
mértékben kihasználhassák a Galileo 
program keretében létrehozott 
életbiztonsági és hatóságilag szabályozott 
szolgáltatásokat.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 b) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak, hogy biztosítsák 
az Unió űrinfrastruktúrájának védelmét. 
A tagállamok különösen erősítik a 
világűrt érintő jogi keretet, és 
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ragaszkodnak a világűrben folytatott 
tevékenységekről szóló uniós magatartási 
kódex alapelveihez, ideértve a világűrben 
lévő tárgyakkal kapcsolatos káros 
beavatkozás tilalmát, az űrszemét 
csökkentésére vonatkozó ENSZ-
iránymutatásokhoz való ragaszkodást, 
illetve az átláthatóság és a biztonság 
világűrben való kialakítására irányuló 
intézkedések kidolgozását.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 218. cikkében írt 
eljárásnak megfelelően a programok 
keretében együttműködési 
megállapodásokat köthet harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel.

Az Unió az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 218. cikkében írt 
eljárásnak megfelelően a programok 
keretében együttműködési 
megállapodásokat köthet harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel. 
A harmadik országokkal folytatott 
együttműködés során figyelembe kell 
venni a programok stratégiai jellegét, az 
együttműködésnek összhangban kell 
állnia az Unió és a tagállamok biztonság-
és védelempolitikai érdekeivel, továbbá 
tiszteletben kell tartania a kölcsönösség 
elvét. Adott esetben az Európai 
Parlamenttel konzultálni kell és/vagy a 
hozzájárulását kell kérni. 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országokkal folytatott 
megállapodási tárgyalások, illetve 
harmadik országokkal való megállapodás 
esetén az Uniónak biztosítania kell a 
katonai technológia és felszerelések 
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kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 
szabályok meghatározásáról szóló 
2008/944/KKBP tanácsi közös 
álláspontban1 lefektetett kritériumoknak 
és iránymutatásoknak és a kettős 
felhasználású termékek kivitelére, 
transzferjére, brókertevékenységére és 
tranzitjára vonatkozó közösségi 
ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 
2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi 
rendeletnek2 való teljes megfelelést.
Az Uniónak ezen túlmenően erősítenie 
kell a Világűrszerződés által létrehozott 
jogi keretet, hogy megóvja az 
űrinfrastruktúra békés és biztonságos 
működését. Az Uniónak tehát tovább kell 
fejlesztenie képességeit, hogy partnereivel 
együttműködve, többoldalú űrfelügyeleti 
rendszer keretében világűr-megfigyelést 
valósítson meg.
____________
1 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.
2 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden technikai segítségnyújtásnak 
tiszteletben kell tartania az Unió és a 
tagállamok biztonság- és védelempolitikai 
érdekeit.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság legkésőbb 2018. június 30- 1. A Bizottság legkésőbb 2015. június 30-
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ig értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet 
alkalmazásában hozott intézkedések 
meghosszabbításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről szóló határozat 
meghozatala céljából, mely a következőkre 
terjed ki:

ig félidős értékelő jelentést és legkésőbb 
2018. június 30-ig értékelő jelentést nyújt 
be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz az e rendelet alkalmazásában 
hozott intézkedések meghosszabbításáról, 
módosításáról vagy felfüggesztéséről szóló 
határozat meghozatala céljából, mely a 
következőkre terjed ki:

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Európai GNSS Ügynökség és az 
Európai Űrügynökség képviselői a 
bizottság belső szabályzatában 
meghatározott feltételekkel 
megfigyelőkként vehetnek részt a bizottság 
munkájában.

4. Az Európai GNSS Ügynökség és az 
Európai Űrügynökség képviselői a 
bizottság belső szabályzatában 
meghatározott feltételekkel 
megfigyelőkként vehetnek részt a bizottság 
munkájában. Szükség esetén az Európai 
Külügyi Szolgálat, az Európai Védelmi 
Ügynökség, az Európai Parlament 
képviselőit, illetve a biztonsági és védelmi 
ügyek nemzeti szakértőit is be lehet vonni 
megfigyelőként a Bizottság munkájába.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Bizottság a programok 
szempontjából lényeges valamennyi 
információt idejében megosztja az (1) 
bekezdésben említett bizottsággal.
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