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Muudatusettepanek 16
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõukogu on korduvalt toonitanud, et 
Galileo programmil põhinev süsteem on 
tsiviilhalduses olev tsiviilsüsteem, see 
tähendab liidu institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem.

(3) Nõukogu on korduvalt toonitanud, et 
Galileo programmil põhinev süsteem on 
tsiviilhalduses olev tsiviilsüsteem, see 
tähendab liidu institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem. Parlament tunneb 
muret komisjoni praeguste vihjete pärast, 
et riigikaitse on ülekaalukalt kõige 
rohkem avalikke reguleeritud teenuseid 
(Public Regulated Service – PRS) kasutav 
valdkond, ning et kõik liikmesriigid peale 
Ühendkuningriigi ja Saksamaa 
kavatsevad oma riigikaitses kasutada 
PRSi rakendusi. Parlament peab 
kahetsusväärseks, et nõukogu ja komisjon 
on aastaid eitanud PRSi valdavalt sõjalist 
kasutamist, mis aga nüüd näib kinnitust 
leidvat.

Or. en

Selgitus

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 
states' armed forces.
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Muudatusettepanek 17
Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõukogu on korduvalt toonitanud, et 
Galileo programmil põhinev süsteem on 
tsiviilhalduses olev tsiviilsüsteem, see 
tähendab liidu institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem.

(3) Nõukogu on korduvalt toonitanud, et 
Galileo programmil põhinev süsteem on 
tsiviilhalduses olev tsiviilsüsteem, see 
tähendab liidu institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem, mistõttu Galileo 
süsteemi ja eriti PRSi ei tohi kasutada 
sõjalistel eesmärkidel, iseäranis mitte 
EJKP missioonidel ja operatsioonidel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab Galileo süsteemi tsiviilotstarbelist iseloomu ja välistab 
Galileo/PRSi kasutamise sõjalisel otstarbel.

Muudatusettepanek 18
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Tuleb märkida, et PRSi pakutavatel 
teenustel võib olla tähtis osa erinevates 
relvasüsteemides, eriti seoses 
navigatsiooni ja juhtimisega, seepärast on 
oluline, et komisjon, nõukogu, Euroopa 
välisteenistus ja liikmesriigid toimiksid 
kooskõlas 1967. aasta avakosmose 
lepinguga ning liikmesriigid ja Euroopa 
välisteenistus rohkem pingutaksid 
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rahvusvahelise õigusliku raamistiku või 
siis uue lepingu sõlmimise nimel, milles 
arvestatakse tehnika arengut pärast 1960. 
aastaid ning tõhusalt tõkestatakse 
võidurelvastumine avakosmoses.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 19
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 
pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum. 
See peab oma kasutajatele tagama 
katkematu teenuse ka kõige raskemates 
kriisiolukordades. Teenuse kasutamise 
reeglite rikkumise tagajärjed ei piirdu 
rikkumise toime pannud kasutajaga, vaid 
võivad mõjutada ka teisi kasutajaid. PRSi 
kasutamine ja haldamine apelleerivad 
seega liikmesriikide ühisvastutusele 
Euroopa Liidu ja nende eneste julgeoleku 
eest. Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 
kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 
pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum. 
See peab oma kasutajatele tagama 
katkematu teenuse ka kõige raskemates 
kriisiolukordades. See on võimalik vaid 
juhul, kui tähtsamaid osapooli 
avakosmose ja navigatsiooni valdkonnas, 
näiteks Ameerika Ühendriike ja Hiina 
Rahvavabariiki suudetakse tehniliselt 
takistada Galileod või selle komponente 
muutmast, häirimast või koguni 
hävitamast. Teenuse kasutamise reeglite 
rikkumise tagajärjed ei piirdu rikkumise 
toime pannud kasutajaga, vaid võivad 
mõjutada ka teisi kasutajaid. PRSi 
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kasutamine ja haldamine apelleerivad 
seega liikmesriikide ühisvastutusele 
Euroopa Liidu ja nende eneste julgeoleku 
eest. Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 
kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt kahtlane, kas EL on poliitiliselt ja tehniliselt suuteline tagama kriisiolukorras 
katkematut teenust, kuna on hästi teada, et vähemalt USA suudab tõsiselt ELi süsteemi 
signaale tõkestada.

Muudatusettepanek 20
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldises plaanis peavad liit ja 
liikmesriigid tegema kõik enesest oleneva, 
et tagada Galileo programmil põhineva 
süsteemi ning PRS-tehnoloogia ja 
seadmestiku julgeolek ja turvalisus, 
vältimaks PRSi kaudu edastatavate 
signaalide kasutamist selleks volitamata 
füüsiliste või juriidiliste isikute poolt ning 
PRSi kasutamist nende suhtes vaenulike 
kavatsustega.

(8) Üldises plaanis peavad liit ja 
liikmesriigid tegema kõik enesest oleneva, 
et tagada Galileo programmil põhineva 
süsteemi ning PRS-tehnoloogia ja 
seadmestiku julgeolek ja turvalisus, 
vältimaks PRSi kaudu edastatavate 
signaalide kasutamist selleks volitamata 
füüsiliste või juriidiliste isikute poolt ning 
PRSi kasutamist nende suhtes vaenulike 
kavatsustega. Seepärast tuleb sisse seada 
Euroopa järelevalvesüsteem.

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Järelikult on oluline, et liikmesriigid 
kehtestaksid eeskirjad karistuste kohta, 
mida kohaldatakse käesolevast otsusest 
johtuvate kohustuste rikkumise korral, ning 
kontrolliksid nende rakendamist. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(9) Järelikult on oluline, et komisjon 
kehtestaks haldusmeetmed, mida 
kohaldatakse käesolevast otsusest johtuvate 
kohustuste rikkumise korral, ning 
liikmesriigid otsustaksid, millised 
karistused määrata käesoleva otsuse 
põhjal rakendatavate siseriiklike 
õigusnormide rikkumise puhul. 
Liikmesriigid tagavad nende karistuste ja 
haldusmeetmete kohaldamise. 
Haldusmeetmed ja karistused peavad alati 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Haldusmeetmete või karistuste 
määramisel tuleb tagada süüdistatava 
üksuse või üksikisiku õigus otsus edasi 
kaevata.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Oma osa PRSi halduses on ka 
nõukogul: ühelt poolt vastavalt nõukogu 
12. juuli 2004. aasta ühismeetmele 
2004/552/ÜVJP Euroopa satelliit-
raadionavigatsioonisüsteemi toimimise 
aspektide kohta, mis mõjutavad Euroopa 
Liidu julgeolekut, teisalt kiites heaks 
rahvusvahelised lepped, mille alusel 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
antakse luba PRSi kasutamiseks.

(12) Oma osa PRSi halduses on ka 
nõukogul: ühelt poolt vastavalt nõukogu 
12. juuli 2004. aasta ühismeetmele 
2004/552/ÜVJP Euroopa satelliit-
raadionavigatsioonisüsteemi toimimise 
aspektide kohta, mis mõjutavad Euroopa 
Liidu julgeolekut, teisalt kiites heaks 
rahvusvahelised lepped, mille alusel 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
antakse luba PRSi kasutamiseks. Tuleb 
märkida, et juhuks, kui vaenulik riik või 
muu osapool PRSi või muid Galileo 
teenuseid kasutades otseselt ründab 
Euroopa Liitu, liikmesriike või 
partnerriike, ei ole julgeolekualane 
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juhtimine selgelt kindlaks määratud. 
Ühismeedet 2004/552/ÜVJP tuleb 
täpsustada seoses küsimusega, kas 
komisjoni asepresidendil ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal on otsese ohu korral õigus 
täiendavate konsultatsioonideta teenus 
katkestada või seda oluliselt muuta.

Or. en

Selgitus

Ühismeetmega 2004/552/ÜVJP kehtestatud otsustamismenetlused ei sobi olukorras, kus tuleb 
viivitamatult tegutseda. Viivitamatu tegutsemine võib olla vajalik juhul, kui mõni vaenulik riik 
või muu osapool kasutab varastatud vastuvõtjat massihävitusrelva kandva raketi või nn 
räpase pommi sihtmärgile juhtimiseks.

Muudatusettepanek 23
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab turvakaalutlustel tegeleda ainult 
liikmesriik, kes PRSi kasutab või PRSi 
kasutava liikmesriigi territooriumil 
asutatud ettevõtted. Lisaks peab 
vastuvõtjaid tootev üksus olema eelnevalt 
saanud spetsiaalse loa määrusega (EÜ) nr 
xxx/2010 loodud Euroopa GNSSi ametilt 
ja kohustuma järgima antud asutuse juurde 
loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle.

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab turvakaalutlustel tegeleda ainult 
liikmesriik, kes on määranud PRSi eest 
vastutava asutuse, või sellise liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtted. Lisaks 
peab vastuvõtjaid tootev üksus olema 
eelnevalt saanud spetsiaalse loa määrusega 
(EÜ) nr xxx/20109 loodud Euroopa GNSSi 
ametilt ja kohustuma järgima antud asutuse 
juurde loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle.

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 7 – taane 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolmas riik või rahvusvaheline 
organisatsioon järgib kõiki kaheksat ELi 
relvaekspordi tegevusjuhendi kriteeriumi, 
mis on sätestatud nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta ühises seisukohas 
2008/944/ÜVJP, millega määratletakse 
sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi 
kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad,1 ja
___________
1 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

Or. en

Selgitus

PRSi kasutamiseks vajaliku Galileo tehnoloogia ja komponentide eksport peab toimuma 
rangelt kooskõlas nn relvaekspordi tegevusjuhendi kaheksa kriteeriumiga, kuna PRSil võib 
olla oluline osa mitmesugustes keerukates relvasüsteemides.

Muudatusettepanek 25
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 7 – taane 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolmas riik või rahvusvaheline 
organisatsioon tunnustab demokraatiat, 
õigusriigi põhimõtteid, inimõiguste ja 
põhivabaduste universaalsust ning 
jagamatust, usuvabaduse kaitset, samuti 
inimväärikust, võrdsuse ja solidaarsuse 
põhimõtet ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja ja 
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rahvusvahelise õiguse põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Kolmandatel riikidel või rahvusvahelistel organisatsioonidel peab olema juurdepääs PRSile 
üksnes tingimusel, et nad tunnustavad Euroopa Liidu lepingu V jaotise I peatüki sätetele 
tuginevaid aluspõhimõtteid, kuna PRSi väärkasutust ei tohiks lubada kolmandatele riikidele, 
kus on võimul repressiivsed, totalitaarsed või autoritaarsed režiimid.

Muudatusettepanek 26
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui selgub, et PRSi puudutavat 
informatsiooni on avaldatud kolmandatele 
isikutele, kellel puudub volitus selle 
teadmiseks, algatab komisjon juurdluse, 
informeerib nõukogu ja parlamenti 
uurimise tulemustest ja rakendab vajalikke 
meetmeid lubamatu teabelevituse
tagajärgede kõrvaldamiseks.

3. Kui selgub, et PRSi puudutavat 
informatsiooni on avaldatud kolmandatele 
isikutele, kellel puudub volitus selle 
teadmiseks, võtab komisjon rikkumise 
peatamise tagamiseks vajalikud meetmed 
ning:

a) informeerib teabe avaldajat;

b) hindab ELi või liikmesriikide huvidele 
tekitatud võimalikku kahju;
c) rakendab vajalikke meetmeid, et vältida
lubamatu teabelevituse kordumist; ning

d) teavitab asjaomaseid asutusi võetud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – pealkiri 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused Karistused ja haldusmeetmed

Or. en

Muudatusettepanek 28
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
karistused, mida kohaldatakse käesoleva 
otsuse kohaselt vastuvõetud siseriiklike 
sätete rikkumise korral. Karistused on 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
karistused ja haldusmeetmed, mida 
kohaldatakse käesoleva otsuse kohaselt 
vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise 
korral.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus ennetavalt kehtestada lisaks kriminaalkaristustele ka 
haldusmeetmeid.

Muudatusettepanek 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui keegi PRSi kasutajatest rikub 
käesoleva otsuse sätteid, määrab komisjon 
kindlaks, milliseid haldusmeetmeid 
kohaldada.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni puhul tulenevad 
rikkumise korral kohaldatavad karistused 
ja haldusmeetmed artikli 2 lõikes 7 
nimetatud kokkuleppest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitavate kokkulepete puhul karistuste kõrval olulise elemendina ka haldusmeetmed.

Muudatusettepanek 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused ja haldusmeetmed peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Süsteemi turvalisuse 
ohustamine võib tuua kaasa 
juurdepääsuõiguse äravõtmise. Karistuste 
või haldusmeetmete määramisel tuleb 
tagada süüdistatava üksuse või üksikisiku 
õigus otsus edasi kaevata.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuna Euroopa GNSSi amet on määruse 
(EÜ) nr 683/2008 artikli 16 punkti a 
alapunktis ii osutatud turvakeskuse 
(edaspidi „turvakeskus”) kasutaja, võib 
PRSi tarbija nimetada selle PRSi eest 
vastutavaks asutuseks.

4. Kuna Euroopa GNSSi amet on määruse 
(EÜ) nr 683/2008 artikli 16 punkti a 
alapunktis ii osutatud turvakeskuse 
(edaspidi „turvakeskus”) kasutaja, võib 
PRSi tarbija nimetada selle PRSi eest 
vastutavaks asutuseks. Euroopa GNSSi 
amet toimib nõukogu, komisjoni ja 
Euroopa Liidu asutuste jaoks PRSi eest 
vastutava asutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. PRSi eest vastutavad asutused 
annavad komisjonile ja Euroopa GNSSi 
ametile korrapäraselt aru ühiste 
miinimumnõuete täitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon annab Euroopa GNSSi 
ameti abiga igal aastal Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule aru selle 
kohta, kuidas PRSi eest vastutavad 
asutused ühiseid miinimumnõudeid 
täidavad.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui PRSi eest vastutav asutus ühiseid 
miinimumnõudeid eirab, võib komisjon 
nõuda, et antud asutus kasutaks Euroopa 
GNSSi tehnilisi vahendeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. cs

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab üksnes tšehhikeelset tõlget.

Muudatusettepanek 36
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes PRSi kasutab, võib 
vastuvõtjate ja turvamoodulite tootmisega 
tegeleda kas ise või usaldada selle oma 
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde. 
Nõukogu või komisjon võivad vastuvõtjate 
ja turvamoodulite tootmise usaldada kas 
PRSi kasutava liikmesriigi või selle 
liikmesriigi territooriumil asutatud 

1. Iga liikmesriik, kes on määranud PRSi 
eest vastutava asutuse, võib vastuvõtjate ja 
turvamoodulite tootmisega tegeleda kas ise 
või usaldada selle oma liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde. 
Nõukogu või komisjon võivad vastuvõtjate 
ja turvamoodulite tootmise usaldada kas 
PRSi eest vastutava asutuse määranud
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ettevõtete hoolde. liikmesriigi või selle liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Raadionavigatsioonisüsteemide 
turvalisuse akrediteerimise asutus võib 
mistahes hetkel võtta esimeses lõikes
nimetatud üksuselt loa, mis on antud talle 
PRS-vastuvõtjate ja nende juurde 
kuuluvate turvamoodulite tootmiseks, kui 
ilmneb, et lõikes 3 sätestatud meetmeid ei 
ole rakendatud.

5. Raadionavigatsioonisüsteemide 
turvalisuse akrediteerimise asutus võib 
mistahes hetkel võtta lõikes 1 nimetatud 
üksuselt loa, mis on antud talle PRS-
vastuvõtjate ja nende juurde kuuluvate 
turvamoodulite tootmiseks, kui ilmneb, et 
lõikes 3 sätestatud meetmeid ei ole 
rakendatud. Loa äravõtmise otsust saab 
edasi kaevata. Kui süsteemi turvalisus 
sõltub lõikes 1 nimetatud üksuse 
varasemast, jooksvast või võimalikust 
tegevusest, ei peata edasikaebamine 
otsuse täitmist.

Or. en

Selgitus

Euroopa õiguse tavapäraste põhimõtete kohaselt on tähtis iga süüdistatava üksuse või 
üksikisiku õigus loa äravõtmise otsust edasi kaevata, kuid turvanõuete tõttu ei tohiks 
edasikaebamine peatada nimetatud otsuse täitmist.

Muudatusettepanek 38
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pidevalt kasvavate vajaduste 
rahuldamiseks peavad süsteemid ja 
moodulid olema paindlikud.

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandat riiki, mille territooriumil asub 
Galileo programmil põhinevasse süsteemi 
kuuluv PRS-seadmestikuga vahejaam, ei 
loeta pelgalt sellest tulenevalt PRSi 
tarbijaks. Komisjon lepib kolmanda riigiga 
kokku PRS-seadmestikuga vahejaama 
hooldamise ja ekspluatatsiooni üksikasjad.

Kolmandat riiki, mille territooriumil asub 
Galileo programmil põhinevasse süsteemi 
kuuluv PRS-seadmestikuga vahejaam, ei 
loeta pelgalt sellest tulenevalt PRSi 
tarbijaks. Komisjon lepib kolmanda riigiga 
kokku PRS-seadmestikuga vahejaama 
hooldamise ja ekspluatatsiooni üksikasjad.
Nimetatud üksikasjad puudutavad ka 
asjaomaste Euroopa asutuste võimalust 
kontrollimiseks vahejaama pääseda.

Or. en

Selgitus

Kontrolli teostamiseks peaks Euroopa kontrolliasutustele olema tagatud pääs kolmandates 
riikides asuvatesse vahejaamadesse.

Muudatusettepanek 40
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Rahastamine

Komisjon teeb koostöös liikmesriikidega 
ettepaneku PRSi nõuetekohase 
rahastamise korra kohta. Komisjon esitab 
finantsraamistiku kohta aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Aruanne 
kajastab üksikasjalikult PRSi kulude 
katmist.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 b
Konsulteerimine ja volituste üleandmine

Komisjon loob tingimused Euroopa 
GNSSi ameti võimalikult kiireks 
kaasamiseks PRSi puudutavate otsuste 
tegemisse. Vajaduse korral konsulteerib 
komisjon Euroopa GNSSi ametiga kõigis 
PRSiga seotud küsimustes ning kohe, kui 
see on teostatav, annab komisjon PRSiga 
seotud volitused üle Euroopa GNSSi 
ametile, kuid üksnes tingimusel, et nii 
saab neid volitusi tulemuslikult kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 1 



PE458.596v01-00 18/19 AM\856570ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuväidete esitamise tähtaja pikendamist muudetakse 
vastavalt tekstile, mis võeti vastu väljaspoolsete rahastamisvahendite küsimuse teisel 
lugemisel.

Muudatusettepanek 43
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kuna PRSi turvalisust mõjutav tahtmatu 
vahejuhtum nagu näiteks vastuvõtja 
vargus või kaotamine on esmajärgulise 
tähtsusega, rakendavad kõik PRSi eest 
vastutavad asutused meetmeid taoliste 
vahejuhtumite tuvastamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja sellest turvakeskuse 
teavitamiseks.

6. Kuna PRSi turvalisust mõjutav tahtmatu 
sündmus, nagu näiteks vastuvõtja vargus 
või kaotamine, on esmajärgulise 
tähtsusega, rakendavad kõik PRSi eest 
vastutavad asutused meetmeid taoliste 
sündmuste tuvastamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja sellest turvakeskuse 
teavitamiseks.

Or. en

Selgitus

Sündmuse mõiste on ülejäänud õigusakti tekstiga paremini kooskõlas ning hõlmab nii 
tahtlikult kui ka tahtmatult toime pandud tegusid.
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Muudatusettepanek 44
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kuna PRSi turvalisust mõjutav tahtmatu 
vahejuhtum nagu näiteks vastuvõtja 
vargus või kaotamine on esmajärgulise 
tähtsusega, rakendavad kõik PRSi eest 
vastutavad asutused meetmeid taoliste 
vahejuhtumite tuvastamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja sellest turvakeskuse 
teavitamiseks.

6. Kuna PRSi turvalisust mõjutav tahtmatu 
sündmus, nagu näiteks vastuvõtja vargus 
või kaotamine, on esmajärgulise 
tähtsusega, rakendavad kõik PRSi eest 
vastutavad asutused meetmeid taoliste 
sündmuste tuvastamiseks, nende 
kõrvaldamiseks ja sellest turvakeskuse 
teavitamiseks.

Or. cs

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab peamiselt tšehhikeelset tõlget.

[Inglise tõlkija märkus: komisjoni ettepaneku tšehhikeelses versioonis seisab punktis 6 
esimese sõna „vahejuhtum“ ees sõna „mittetahtlik“.] Arvestades, et vahejuhtumite loetelus 
nimetatakse vargust, mis on tahtlik kuritegu, ei ole „vahejuhtum“ (tšehhikeelses versioonis 
„mittetahtlik vahejuhtum“) sobiv väljend. Ka teistes keeleversioonides oleks asjakohasem 
kasutada sõna „sündmus“, mis on õigusakti ülejäänud tekstiga kooskõlas ja hõlmab nii 
tahtlikke kui ka mittetahtlikke tegusid.


