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Ændringsforslag 16
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet har ved flere lejligheder anført, at 
det system, der er etableret under Galileo-
programmet, er et civilt system under civil 
kontrol, dvs. oprettet i henhold til civile 
standarder på grundlag af civile behov og 
under EU-institutionernes kontrol.

(3) Rådet har ved flere lejligheder anført, at 
det system, der er etableret under Galileo-
programmet, er et civilt system under civil 
kontrol, dvs. oprettet i henhold til civile 
standarder på grundlag af civile behov og 
under EU-institutionernes kontrol. Er 
bekymret over, at Europa-Kommissionen 
nu tilkendegiver, at forsvarssektoren vil 
være den sektor, der vil anvende langt det 
største antal PRS-modtagere, og over, at 
alle medlemsstater, undtagen Det 
Forenede Kongerige og Tyskland, 
planlægger at benytte PRS-applikationer i 
deres nationale forsvarssektorer; 
beklager, at både Rådet og Kommissionen 
gennem mange år har benægtet, at PRS i 
overvejende grad ville blive anvendt af 
militæret, selv om dette nu ser ud til at 
blive en realitet.

Or. en

Begrundelse

Since the late 90ies the European Commission communicated to the Council, European 
Parliament and the wider public, that Galileo and its different services is designed for purely 
civilian use. In its 2000 Communication the Commission stated that “Galileo is a non-
military programme. Its coverage is global and it provides three services” (page 40). Also in 
the context of Public Regulated Services the 2000 Commission Communication remained 
silent: “Of particular concern are applications intended for air and sea navigation, the 
management and regulation of road and rail traffic, the emergency services, road tolls, 
controlled access to towns and cities, transport of dangerous substances, carriage and 
monitoring of dangerous persons, humanitarian operations and, lastly, the registration of 
black boxes” (page 13).In 2011, the Commission continued to promote the idea that Galileo 
is designed for “civil use” (page 2). But from Commission document COM(2010) 550 final 
and the charts on pages 6 and 7 it now becomes clear that military use is the dominant 
element within PRS and that, with the exception of two member states all European nations 
seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
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states' armed forces.

Ændringsforslag 17
Sabine Lösing

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet har ved flere lejligheder anført, at 
det system, der er etableret under Galileo-
programmet, er et civilt system under civil 
kontrol, dvs. oprettet i henhold til civile 
standarder på grundlag af civile behov og 
under EU-institutionernes kontrol.

(3) Rådet har ved flere lejligheder anført, at 
det system, der er etableret under Galileo-
programmet, er et civilt system under civil 
kontrol, dvs. oprettet i henhold til civile 
standarder på grundlag af civile behov og 
under EU-institutionernes kontrol; derfor 
må Galileo-systemet, og i særdeleshed den 
statsregulerede tjeneste (PRS), ikke 
anvendes til militære formål, specielt ikke 
ESFP-missioner og -operationer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger Galileo-systemets civile karakter og udelukker militær 
anvendelse af Galileo/PRS.

Ændringsforslag 18
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Det er vigtigt at bemærke, at de 
tjenesteydelser, der tilbydes af PRS, kunne 
spille en vigtig rolle for forskellige 
våbensystemer, navnlig når det gælder 
navigation og styring, og det er derfor 
vigtigt, at Europa-Kommissionen, Rådet, 
EU-Udenrigstjenesten og EU-
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medlemsstaterne handler i 
overensstemmelse med 1967-traktaten om 
det ydre rum, og at EU-medlemsstaterne 
og EU-Udenrigstjenesten øger deres 
bestræbelser med henblik på en eventuel 
revision af den internationale retlige 
ramme eller, som et alternativ, med 
henblik på en ny traktat, som tager 
hensyn til de teknologiske fremskridt 
siden 1960'erne og effektivt forhindrer et 
våbenkapløb i det ydre rum.

Or. en

Begrundelse

Considering that PRS will mainly be used by member states' armed forces as stated in 
COM(2010) 550 final pages 6 and 7, PRS and the Galileo program need to be put in the 
perspective of the 1967 Outer Space Treaty as satellites and receivers may play a part in 
complex weapons systems. The EU should not follow the examples of the USA, Russia and 
China, all of which possess satellite based weapons systems or are in the process of creating 
such capabilities and contribute to an arms race in the outer space, which is not in 
accordance with the spirit of the 1967 Treaty. Moreover, the EU should play a part in the 
creation of an international legal instrument that addresses current technical developments 
and prevents the further militarisation of space.

Ændringsforslag 19
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Dette er kun muligt, hvis 
det teknisk kan forhindres, at større 
aktører på rumfarts- og 
navigationsområdet, såsom Amerikas 
Forenede Stater eller Folkerepublikken 
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forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

Kina, er i stand til at ændre, afbryde eller 
endog ødelægge Galileo eller dets 
komponenter. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

Or. en

Begrundelse

Det er højst tvivlsomt, om EU har de politiske og tekniske evner til at sikre 
"tjenestekontinuitet" i enhver krisesituation, da det er velkendt, at i hvert fald USA har 
mulighed for i alvorlig grad at blokere for signalerne fra EU-systemet.

Ændringsforslag 20
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Mere generelt skal Unionen og 
medlemsstaterne træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de systemer, 
der etableres under Galileo-programmet, 
og PRS-teknologierne og -udstyret er sikre, 
således at det undgås, at der sendes 
signaler til PRS af ikke-autoriserede 
fysiske og juridiske personer, og at der 
gøres fjendtlig brug af PRS mod dem.

(8) Mere generelt skal Unionen og 
medlemsstaterne træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de systemer, 
der etableres under Galileo-programmet, 
og PRS-teknologierne og -udstyret er sikre, 
således at det undgås, at der sendes 
signaler til PRS af ikke-autoriserede 
fysiske og juridiske personer, og at der 
gøres fjendtlig brug af PRS mod dem. Et 
europæisk overvågningssystem bør derfor 
indføres.

Or. ro
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Ændringsforslag 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er i denne forbindelse vigtigt, at
medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af manglende 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
afgørelse, og sikre, at disse sanktioner 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have præventiv virkning.

(9) Det er i denne forbindelse vigtigt, at
Kommissionen fastsætter de
administrative foranstaltninger, der skal 
anvendes i tilfælde af manglende 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
afgørelse, mens medlemsstaterne skal 
bestemme, hvilke sanktioner der skal 
anvendes i tilfælde af manglende
overholdelse af nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i henhold til denne 
afgørelse. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
sanktioner og administrative 
foranstaltninger gennemføres. I alle 
tilfælde skal de administrative 
foranstaltninger og sanktioner være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have præventiv virkning.
Når der pålægges administrative 
foranstaltninger eller sanktioner, bør den 
anklagede person eller enhed sikres retten 
til at klage.

Or. en

Ændringsforslag 22
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Rådet får ligeledes en rolle i 
forvaltningen af PRS, dels som følge af 
gennemførelsen af Rådets fælles aktion 
2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om 

(12) Rådet får ligeledes en rolle i 
forvaltningen af PRS, dels som følge af 
gennemførelsen af Rådets fælles aktion 
2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om 
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aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed8, dels fordi Rådet skal 
godkende internationale aftaler om 
autorisation til et tredjeland eller en 
international organisation om adgang til 
PRS.

aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed8, dels fordi Rådet skal 
godkende internationale aftaler om 
autorisation til et tredjeland eller en 
international organisation om adgang til 
PRS. Det bør bemærkes, at det fortsat er 
uklart, hvilken form for sikkerhedsstyring 
der vil blive anvendt i tilfælde af en 
fjendtlig stats eller fjendtlig ikke-statslig 
aktørs pludselige angreb på Den 
Europæiske Union, dens medlemsstater 
eller partnerlande, der benytter PRS eller 
andre Galileo-tjenester. Fælles aktion 
2004/552/FUSP bør ændres for at være 
mere detaljeret med hensyn til 
spørgsmålet om, hvorvidt den højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen har ret til at afbryde eller 
væsentligt ændre tjenesten uden 
yderligere høring i tilfælde af en 
umiddelbar trussel.

Or. en

Begrundelse

Beslutningstagningsprocedurerne i fælles aktion 2004/552/FUSP er ikke passende for en 
situation, der kræver øjeblikkelig handling. Øjeblikkelig handling kan være påkrævet, hvis en 
fjendtlig stat eller ikke-statslig aktør benytter en stjålet modtager til at styre et missil, der 
bærer masseødelæggelsesvåben eller i det mindste en såkaldt "beskidt bombe".

Ændringsforslag 23
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave kun 

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave kun 
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kan overdrages en medlemsstat, der gør 
brug af PRS, eller virksomheder, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, der gør 
brug af PRS. Den enhed, der fremstiller 
modtagerne, skal desuden på forhånd være 
behørigt godkendt hertil af Det Europæiske 
GNSS-Agentur, der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. xxx/20109, og opfylde 
de bestemmelser, der er fastsat af den 
godkendelsesmyndighed, der nedsættes 
under ovennævnte agentur. De kompetente 
PRS-myndigheder skal vedvarende 
kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.

kan overdrages en medlemsstat, der har 
udpeget en kompetent PRS-myndighed, 
eller virksomheder, der er hjemmehørende 
i en medlemsstat, der har udpeget en 
kompetent PRS-myndighed. Den enhed, 
der fremstiller modtagerne, skal desuden 
på forhånd være behørigt godkendt hertil af 
Det Europæiske GNSS-Agentur, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. xxx/20109, 
og opfylde de bestemmelser, der er fastsat 
af den godkendelsesmyndighed, der 
nedsættes under ovennævnte agentur. De 
kompetente PRS-myndigheder skal 
vedvarende kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 24
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 7 – led 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tredjelandet eller den internationale 
organisation overholder alle otte kriterier 
i EU's adfærdskodeks for våbeneksport, 
som anført i Rådets fælles holdning 
2008/944/FUSP af 8. december 2008 om 
fælles regler for kontrol med eksport af 
militærteknologi og -udstyr1, og
___________
1 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Begrundelse

Eksport af Galileo-teknologi og komponenter, der er nødvendige for brugen af PRS, skal være 
i nøje overensstemmelse med de otte kriterier i den såkaldte adfærdskodeks for våbeneksport, 
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eftersom PRS kan spille en vigtig rolle for en bred vifte af komplekse våbensystemer.

Ændringsforslag 25
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 7 – led 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tredjelandet eller den internationale 
organisation respekterer demokrati, 
retsstat, menneskerettighedernes og de 
grundlæggende frihedsrettigheders 
universalitet og udelelighed, beskyttelse af 
religiøs tro, respekt for den menneskelige 
værdighed, principperne om lighed og 
solidaritet samt respekt for principperne i 
De Forenede Nationers pagt og 
folkeretten.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at tredjelande eller internationale organisationer kun får adgang til PRS, 
hvis de respekterer de grundlæggende principper i bestemmelserne i afsnit V, kapitel 1, i 
traktaten om Den Europæiske Union, da PRS ikke bør misbruges af tredjelande med 
undertrykkende, totalitære og autoritære styrer.

Ændringsforslag 26
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det viser sig, at der er udbredt 
oplysninger om PRS til en tredjemand, 
som ikke er autoriseret til at have kendskab 
til dem, indleder Kommissionen en 
undersøgelse, underretter Rådet og 

3. Hvis det viser sig, at der er udbredt 
oplysninger om PRS til en tredjepart, som 
ikke er autoriseret til at modtage dem,
træffer Kommissionen passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
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Parlamentet om resultatet af 
undersøgelsen og træffer passende 
foranstaltninger til at afbøde 
konsekvenserne af denne uretmæssige 
udbredelse af oplysninger.

overtrædelsen ikke fortsætter, og skal:

a) orientere udstederen
b) vurdere den potentielle skade for EU's 
eller medlemsstaternes interesser
c) træffe passende foranstaltninger til at 
forebygge en gentagelse samt
d) underrette de relevante myndigheder 
om de foranstaltninger, der er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner Sanktioner og administrative 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 28
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages til gennemførelse af denne 
afgørelse. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have præventiv 

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner og 
administrative foranstaltninger for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages til gennemførelse af denne 
afgørelse.
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virkning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have ret til på forhånd at fastsætte ikke blot strafferetlige sanktioner, 
men også foranstaltninger af administrativ karakter.

Ændringsforslag 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger, hvilke 
administrative foranstaltninger der finder 
anvendelse, når bestemmelserne i den 
nuværende afgørelse krænkes af PRS-
deltagerne.

Or. en

Ændringsforslag 30
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med tredjelande eller 
internationale organisationer indeholder 
den i artikel 2, stk. 7, nævnte aftale 
bestemmelser om sanktioner og 
administrative foranstaltninger i tilfælde 
af overtrædelser.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer et vigtigt element, nemlig administrative foranstaltninger i 
tillæg til sanktioner, for så vidt angår aftalerne med tredjelande og internationale
organisationer.

Ændringsforslag 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktionerne og de administrative 
foranstaltninger skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Hvis systemets sikkerhed bringes i fare, 
kan dette medføre ophævelse af 
autorisation til adgang. Når der pålægges 
sanktioner eller administrative 
foranstaltninger, sikres den anklagede 
person eller enhed retten til at klage.

Or. en

Ændringsforslag 32
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske GNSS-Agentur kan i sin 
egenskab af leder for det sikkerhedscenter, 
der er omhandlet i artikel 16, litra a), nr. ii), 
i forordning (EF) nr. 683/2008 (i det 
følgende benævnt "sikkerhedscentret") 
udpeges som den kompetente PRS-
myndighed af en PRS-deltager.

4. Det Europæiske GNSS-Agentur kan i sin 
egenskab af leder for det sikkerhedscenter, 
der er omhandlet i artikel 16, litra a), nr. ii), 
i forordning (EF) nr. 683/2008 (i det 
følgende benævnt "sikkerhedscentret") 
udpeges som den kompetente PRS-
myndighed af en PRS-deltager. Det 
Europæiske GNSS-Agentur fungerer som 
den udpegede kompetente PRS-
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myndighed for Rådet, Kommissionen og 
Den Europæiske Unions agenturer.

Or. en

Ændringsforslag 33
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 a. De kompetente PRS-myndigheder 
skal regelmæssigt rapportere om 
overholdelsen af de fælles 
minimumsstandarder til Kommissionen 
og Det Europæiske GNSS-Agentur.

Or. en

Ændringsforslag 34
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 b. Kommissionen aflægger med bistand 
fra Det Europæiske GNSS-Agentur hvert 
år rapport til Parlamentet og Rådet om, 
hvorvidt de kompetente PRS-myndigheder 
opfylder de fælles minimumsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 35
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en kompetent PRS-myndighed ikke 
opfylder de fælles minimumsstandarder, 
kan Kommissionen forlange, at 
myndigheden anvender de tekniske 
metoder, der er udarbejdet af Det 
Europæiske GNSS-Agentur.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. cs

Begrundelse

Dette ændringsforslag er kun relevant for den tjekkiske oversættelse.

Ændringsforslag 36
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der gør brug af PRS, 
kan enten selv stå for eller overlade det til 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, der gør brug af PRS, at 
fremstille PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler. Rådet eller 
Kommissionen kan lade en medlemsstat, 
der gør brug af PRS, eller virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, der gør 
brug af PRS, fremstille PRS-modtagere og 
tilhørende sikkerhedsmoduler.

1. En medlemsstat, der har udpeget en 
kompetent PRS-myndighed, kan enten selv 
stå for eller overlade det til virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, der har 
udpeget en PRS-myndighed, at fremstille 
PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler. Rådet eller 
Kommissionen kan lade en medlemsstat, 
der har udpeget en PRS-myndighed, eller 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, der har udpeget en PRS-
myndighed, fremstille PRS-modtagere og 
tilhørende sikkerhedsmoduler.

Or. en
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Ændringsforslag 37
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den myndighed, der 
sikkerhedsgodkender de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer, kan 
til enhver tid tilbagetrække en autorisation, 
som den har udstedt til en i stk. 1 
omhandlet virksomhed, til at fremstille 
PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler, hvis det viser sig, at de 
i stk. 3 omhandlede foranstaltninger ikke er 
overholdt.

5. Den myndighed, de 
sikkerhedsgodkender de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer, kan 
til enhver tid tilbagetrække en autorisation, 
som den har udstedt til en i stk. 1 
omhandlet virksomhed, til at fremstille 
PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler, hvis det viser sig, at de 
i stk. 3 omhandlede foranstaltninger ikke er 
overholdt. Afgørelsen om at tilbagetrække 
en autorisation kan påklages. Hvis 
systemets sikkerhed bringes i fare som 
følge af de i stk. 1 omhandlede 
virksomheders tidligere, nuværende eller 
potentielle handlinger, har 
klageproceduren ikke opsættende 
virkning.

Or. en

Begrundelse

På grund af standardprincipperne i europæisk lovgivning er det afgørende, at enhver 
anklaget person eller enhed har ret til at appellere afgørelsen om at tilbagetrække en 
autorisation; en sådan klageprocedure bør imidlertid ikke have opsættende virkning i tilfælde 
af sikkerhedsmæssige årsager.

Ændringsforslag 38
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Systemerne og moduler bør være 
fleksible for at imødekomme de konstant 
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voksende behov.

Or. ro

Ændringsforslag 39
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjeland, på hvis område der er 
installeret en referencestation, der har PRS-
udstyr, og som tilhører det system, der er 
etableret under Galileo-programmet, 
betragtes ikke af denne grund som en PRS-
deltager. Kommissionen fastsætter i 
samarbejde med det pågældende tredjeland 
bestemmelserne om placeringen af og 
opgaverne for en referencestation, der har 
PRS-udstyr.

Et tredjeland, på hvis område der er 
installeret en referencestation, der har PRS-
udstyr, og som tilhører det system, der er 
etableret under Galileo-programmet, 
betragtes ikke af denne grund som en PRS-
deltager. Kommissionen fastsætter i 
samarbejde med det pågældende tredjeland 
bestemmelserne om placeringen af og 
opgaverne for en referencestation, der har 
PRS-udstyr. Disse detaljerede 
bestemmelser omfatter muligheden af 
relevante EU-organers adgang til 
referencestationen med henblik på 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

EU-kontrolorganer bør sikres adgang til referencestationen i tredjelande med henblik på 
kontrol.

Ændringsforslag 40
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
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Finansiering
Kommissionen foreslår med bistand fra 
medlemsstaterne en hensigtsmæssig 
finansieringsmodel for PRS. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet de finansielle 
rammer. Denne rapport skal indeholde en 
detaljeret oversigt over, hvordan de 
nøjagtige PRS-omkostninger vil blive 
dækket.

Or. en

Ændringsforslag 41
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Artikel 11 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11b
Konsultationer og overførsel af beføjelser
Kommissionen fastsætter betingelserne 
for, at Det Europæiske GNSS-Agentur så 
hurtigt som muligt kan inddrages i 
beslutningsprocessen omkring PRS. 
Kommissionen skal om nødvendigt 
rådføre sig med Det Europæiske GNSS-
Agentur i alle spørgsmål vedrørende PRS, 
og Kommissionen overfører beføjelser i 
forbindelse med PRS til Det Europæiske 
GNSS-Agentur så hurtigt som muligt, 
men kun under forudsætning af at disse 
beføjelser kan udøves effektivt på denne 
måde.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Sabine Lösing

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra meddelelsen herom. Fristen 
forlænges med en måned på foranledning 
af Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra meddelelsen herom. Fristen 
forlænges med to måneder på foranledning 
af Europa-Parlamentet eller Rådet.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget korrigerer den periode, inden for hvilken Europa-Parlamentet og Rådet 
kan gøre indsigelse mod delegerede retsakter, som vedtaget ved andenbehandlingen af 
finansielle instrumenter for foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag 43
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Da det er af afgørende betydning, at en 
utilsigtet hændelse, der berører PRS-
systemets sikkerhed, f.eks. tyveri eller 
bortkomst af en modtager, bliver kendt, 
træffer hver kompetent PRS-myndighed 
foranstaltninger til at påvise og korrigere 
en sådan hændelse og indberette den til 
sikkerhedscentret.

6. Da det er af afgørende betydning, at
enhver hændelse, der berører PRS-
systemets sikkerhed, f.eks. tyveri eller 
bortkomst af en modtager, bliver kendt, 
træffer hver kompetent PRS-myndighed 
foranstaltninger til at påvise og korrigere 
en sådan hændelse og indberette den til 
sikkerhedscentret.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "hændelse" er mere i overensstemmelse med resten af lovteksten og dækker både 
tilsigtede og utilsigtede handlinger.
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Ændringsforslag 44
Zuzana Roithová

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Da det er af afgørende betydning, at en 
utilsigtet hændelse, der berører PRS-
systemets sikkerhed, f.eks. tyveri eller 
bortkomst af en modtager, bliver kendt, 
træffer hver kompetent PRS-myndighed 
foranstaltninger til at påvise og korrigere 
en sådan hændelse og indberette den til 
sikkerhedscentret.

6. Da det er af afgørende betydning, at
enhver hændelse, der berører PRS-
systemets sikkerhed, f.eks. tyveri eller 
bortkomst af en modtager, bliver kendt, 
træffer hver kompetent PRS-myndighed 
foranstaltninger til at påvise og korrigere 
en sådan hændelse og indberette den til 
sikkerhedscentret.

Or. cs

Begrundelse

I betragtning af at "tyveri", som er en forsætlig lovovertrædelse, er nævnt i teksten, er ordet 
"tilfældig hændelse" upassende. Det ville være bedre kun at bruge udtrykket "hændelse", som 
er i overensstemmelse med resten af lovteksten og dækker både tilsigtede og utilsigtede 
handlinger.


