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Tarkistus 16
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto on ilmaissut useaan 
otteeseen, että Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettu järjestelmä on siviilivalvonnassa 
oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan 
siten siviilivaatimuksiin perustuvia 
siviilistandardeja unionin toimielinten 
valvonnassa.

(3) Neuvosto on ilmaissut useaan 
otteeseen, että Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettu järjestelmä on siviilivalvonnassa 
oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan 
siten siviilivaatimuksiin perustuvia 
siviilistandardeja unionin toimielinten 
valvonnassa. Parlamentti on huolissaan 
siitä, että komissio on nyt ilmoittanut, että 
PRS-vastaanottimia käytetään selvästi 
eniten puolustusalalla, ja siitä, että 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Saksaa 
lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot 
suunnittelevat kansalliseen 
puolustukseensa liittyviä PRS-sovelluksia. 
Parlamentti pahoittelee sitä, että sekä 
neuvosto että komissio ovat monen 
vuoden ajan kieltäneet sen, että PRS-
sovelluksia käytetään etupäässä 
sotilastarkoituksiin, mutta nyt siitä on 
tulossa todellisuutta.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 17
Sabine Lösing

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto on ilmaissut useaan 
otteeseen, että Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettu järjestelmä on siviilivalvonnassa 
oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan 
siten siviilivaatimuksiin perustuvia 
siviilistandardeja unionin toimielinten 
valvonnassa.

(3) Neuvosto on ilmaissut useaan 
otteeseen, että Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettu järjestelmä on siviilivalvonnassa 
oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan 
siten siviilivaatimuksiin perustuvia 
siviilistandardeja unionin toimielinten 
valvonnassa. Näin ollen Galileo-
järjestelmää ja erityisesti PRS-palvelua ei 
pidä käyttää sotilastarkoituksiin eikä 
etenkään ETPP:n tehtävissä ja 
operaatioissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan Galileo-järjestelmän siviililuonnetta ja suljetaan pois Galileon ja 
PRS-palvelun sotilaskäyttö.

Tarkistus 18
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) On tärkeää huomata, että PRS-
järjestelmän tarjoamilla palveluilla voi 
olla suuri merkitys erilaisissa 
asejärjestelmissä erityisesti navigointiin ja 
ohjaukseen liittyen. Siksi on tärkeää, että 
komissio, neuvosto, Euroopan 
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ulkosuhdehallinto ja EU:n jäsenvaltiot 
noudattavat vuonna 1967 tehtyä 
ulkoavaruussopimusta ja että jäsenvaltiot 
ja Euroopan ulkosuhdehallinto tehostavat 
toimiaan kansainvälisen oikeudellisen 
kehyksen mahdolliseksi tarkistamiseksi tai 
vaihtoehtoisesti pyrkivät uuteen 
sopimukseen, jossa otetaan huomioon 
1960-luvun jälkeen saavutettu tekninen 
kehitys ja jolla estetään tehokkaasti 
kilpavarustelu avaruudessa.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 19
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Tämä on 
mahdollista ainoastaan, jos pystytään 
teknisesti estämään se, että jokin avaruus-
ja navigointialan keskeinen osapuoli, 
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vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta. 
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

kuten Amerikan Yhdysvallat tai Kiinan 
kansantasavalta, pystyy muuttamaan tai 
häiritsemään Galileo-järjestelmää tai sen 
osia tai jopa tuhoamaan ne. Jos tämän 
palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin. 
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta. 
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

Or. en

Perustelu

On erittäin kyseenalaista, pystyykö EU poliittisesti ja teknisesti varmistamaan "palvelun 
jatkuvuuden" kriisitilanteessa, koska on tunnettua, että ainakin Yhdysvallat pystyy estämään 
EU:n järjestelmän signaaleja huomattavasti.

Tarkistus 20
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleisesti ottaen unionin ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa 
taatakseen Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustetun järjestelmän sekä PRS-tekniikan 
ja -laitteiden turvallisuus ja varmuus, jotta 
vältetään luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden PRS-palvelun 
valtuuttamaton käyttö ja estetään palvelun 
vihamielinen käyttö.

(8) Yleisesti ottaen unionin ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa 
taatakseen Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustetun järjestelmän sekä PRS-tekniikan 
ja -laitteiden turvallisuus ja varmuus, jotta 
vältetään luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden PRS-palvelun 
valtuuttamaton käyttö ja estetään palvelun 
vihamielinen käyttö. Näin ollen olisi 
otettava käyttöön eurooppalainen 
valvontajärjestelmä.
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Or. ro

Tarkistus 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Tästä syystä jäsenvaltioiden on tärkeää 
määrittää seuraamusjärjestelmä
tapauksissa, joissa tämän päätöksen 
mukaisia velvoitteita ei noudateta, ja 
valvoa näiden seuraamusten soveltamista. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(9) Tästä syystä komission on tärkeää 
määrittää hallinnollisten toimenpiteiden 
järjestelmä tapauksissa, joissa tämän 
päätöksen mukaisia velvoitteita ei 
noudateta, ja jäsenvaltioiden on 
puolestaan määritettävä, mitä 
seuraamuksia sovelletaan, jos tähän 
päätökseen perustuvia kansallisia 
säännöksiä rikotaan. Jäsenvaltiot 
valvovat näiden seuraamusten ja 
hallinnollisten toimenpiteiden 
soveltamista. Hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten on 
kaikissa tapauksissa oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Kun 
määrätään hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia, olisi taattava syytetyn 
yksilön tai elimen muutoksenhakuoikeus.

Or. en

Tarkistus 22
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Neuvosto osallistuu myös 
PRS-palvelun hallinnointiin ensinnäkin 
Euroopan unionin turvallisuuteen 
vaikuttavista eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 

(12) Neuvosto osallistuu myös PRS-
palvelun hallinnointiin ensinnäkin 
Euroopan unionin turvallisuuteen 
vaikuttavista eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 
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neuvoston hyväksymän yhteisen toiminnan 
2004/552/YUTP soveltamisen myötä ja 
toiseksi hyväksymällä kansainväliset 
sopimukset, joilla kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö valtuutetaan 
käyttämään PRS-palvelua.

neuvoston hyväksymän yhteisen toiminnan 
2004/552/YUTP soveltamisen myötä ja 
toiseksi hyväksymällä kansainväliset 
sopimukset, joilla kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö valtuutetaan 
käyttämään PRS-palvelua. On pantava 
merkille, että turvallisuuden hallinta on 
edelleen epäselvää tilanteessa, jossa 
vihamielinen valtio tai jokin muu toimija 
kuin valtio kohdistaa välittömän 
hyökkäyksen Euroopan unioniin, sen 
jäsenvaltioihin tai kumppanuusvaltioihin 
jotka käyttävät PRS-palvelua tai muita 
Galileo-palveluita. Yhteistä toimintaa 
2004/552/YUTP on tarpeen muuttaa, jotta 
siitä kävisi tarkemmin ilmi, onko unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealla edustajalla / komission 
varapuheenjohtajalla oikeus keskeyttää 
palvelu tai muuttaa sitä merkittävästi 
ilman lisäkuulemisia välittömän uhan 
tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Yhteisessä toiminnassa 2004/552/YUTP vahvistetut päätöksentekomenettelyt eivät sovellu 
tilanteeseen, joka edellyttää välitöntä toimintaa. Välitöntä toimintaa voitaisiin tarvita, jos 
vihamielinen valtio tai jokin muu toimija kuin valtio käyttää varastettua vastaanotinta 
joukkotuhoaseita tai vähintäänkin ns. likaisen pommin sisältävän ohjuksen ohjaamiseen.

Tarkistus 23
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä 
uskoa vain jäsenvaltiolle, joka pystyy 
käyttämään PRS-palvelua, tai yrityksille, 
jotka ovat sijoittautuneet PRS-palvelua 

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä tällä 
hetkellä uskoa vain jäsenvaltiolle, joka on 
nimennyt PRS-vastuuviranomaisen, tai 
yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet PRS-
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käyttävän jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella 
(EY) N:o xxx/20109 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava 
GNSS-viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella 
(EY) N:o xxx/20109 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava 
GNSS-viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– kolmas maa tai kansainvälinen 
organisaatio noudattaa asevientiä 
koskevien EU:n käytännesääntöjen 
kaikkia kahdeksaa perustetta, jotka on 
vahvistettu sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 
2008 vahvistetussa neuvoston yhteisessä 
kannassa 2008/944/YUTP1, ja
___________
1 EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Perustelu

Galileo-tekniikan ja PRS-käyttöön tarvittavien osien vienti hoidetaan tiukasti niiden 
kahdeksan perusteen mukaisesti, jotka on vahvistettu asevientiä koskevissa EU:n 
käytännesäännöissä, koska PRS-palvelulla voi olla merkittävä rooli monissa monimutkaisissa 
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asejärjestelmissä.

Tarkistus 25
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– kolmas maa tai kansainvälinen järjestö 
kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteita, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuutta ja 
jakamattomuutta, uskonnollisen 
vakaumuksen suojaamista, ihmisarvoa, 
tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteita 
sekä YK:n peruskirjan periaatteita ja 
kansainvälistä oikeutta.

Or. en

Perustelu

Kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön, joka voi käyttää PRS-palvelua, on 
noudatettava perusperiaatteita, jotka pohjautuvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen I 
lukuun, koska kolmansien maiden, joissa on sortohallinto tai totalitaarinen taikka 
autoritaarinen hallinto, ei pitäisi päästä käyttämään PRS-palvelua väärin.

Tarkistus 26
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos käy ilmi, että PRS-palveluun liittyviä 
tietoja on luovutettu kolmansille 
osapuolille, joilla ei ole valtuuksia ottaa 
niitä vastaan, komissio käynnistää 
tutkimuksen, tiedottaa neuvostolle ja 
parlamentille tutkimustensa tuloksista ja 

3. Jos käy ilmi, että PRS-palveluun liittyviä 
tietoja on luovutettu kolmansille 
osapuolille, joilla ei ole valtuuksia ottaa 
niitä vastaan, komissio toteuttaa 
asianmukaiset toimet varmistaakseen 
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toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
kyseisen säännöstenvastaisen 
tietoluovutuksen seurausten 
korjaamiseksi.

luovuttamisen loppumisen ja

a) ilmoittaa asiasta tietojen alkuperäiselle 
luovuttajalle;
b) arvioi EU:n tai jäsenvaltioiden eduille 
aiheutuneen mahdollisen vahingon;
c) toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
tapahtuneen toistumisen estämiseksi sekä
d) ilmoittaa asianmukaisille 
viranomaisille toteutetuista toimista.

Or. en

Tarkistus 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Seuraamukset ja hallinnolliset 
toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 28
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
päätöksen mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
päätöksen mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
hallinnollisista toimenpiteistä.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida vahvistaa ennalta rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi myös 
hallinnolliset toimenpiteet.

Tarkistus 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää hallinnolliset 
toimenpiteet, joita sovelletaan, jos jokin 
PRS-palveluun osallistujista rikkoo tämän 
päätöksen säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 30
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen osalta 2 artiklan 7 kohdassa 
mainitussa sopimuksessa määritetään 
seuraamukset ja hallinnolliset 
toimenpiteet, joita sovelletaan, jos 
säännöksiä rikotaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tärkeät hallinnolliset seuraamukset muiden seuraamusten joukkoon 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtäviin sopimuksiin.
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Tarkistus 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusten ja hallinnollisten 
toimenpiteiden on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Järjestelmän 
turvallisuuden vaarantaminen voi johtaa 
käyttövaltuutuksen peruuttamiseen. Kun 
määrätään seuraamuksia tai 
hallinnollisia toimenpiteitä, on taattava 
syytetyn yksilön tai elimen 
muutoksenhakuoikeus.

Or. en

Tarkistus 32
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Järjestelmään osallistuja voi nimetä 
asetuksen (EY) N:o 683/2008 16 artiklan 
a kohdan ii alakohdassa tarkoitettua 
turvallisuuskeskusta, jäljempänä 
’turvallisuuskeskus’, hoitavan Euroopan 
GNSS-viraston PRS-vastuuviranomaiseksi.

4. Järjestelmään osallistuja voi nimetä 
asetuksen (EY) N:o 683/2008 16 artiklan a 
kohdan ii alakohdassa tarkoitettua 
turvallisuuskeskusta, jäljempänä 
'turvallisuuskeskus', hoitavan Euroopan 
GNSS-viraston PRS-vastuuviranomaiseksi.
Euroopan GNSS-virasto toimii neuvoston, 
komission ja unionin erillisvirastojen 
nimeämänä PRS-vastuuviranomaisena.

Or. en
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Tarkistus 33
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

7 a. PRS-vastuuviranomaiset raportoivat 
komissiolle ja Euroopan GNSS-virastolle 
säännöllisesti yhteisten 
vähimmäisvaatimusten noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 34
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

7 b. Komissio laatii Euroopan GNSS-
viraston avustuksella vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle raportin siitä, 
miten PRS-vastuuviranomaiset 
noudattavat yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 35
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Jos PRS-vastuuviranomainen ei noudata 
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio 
voi vaatia kyseistä viranomaista 
käyttämään Euroopan GNSS-viraston 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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teknisiä laitteita.

Or. cs

Perustelu

Tarkistus koskee ainoastaan tšekinkielistä käännöstä.

Tarkistus 36
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen PRS-palvelua käyttävä
jäsenvaltio voi joko valmistaa itse 
PRS-vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleita tai antaa valmistuksen 
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion 
alueelle asettautuneiden yritysten 
tehtäväksi. Neuvosto tai komissio voivat 
antaa PRS-vastaanottimien ja niihin 
liittyvien turvamoduulien valmistuksen 
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion tai 
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion 
alueelle asettautuneiden yritysten 
tehtäväksi.

1. Jokainen PRS-vastuuviranomaisen 
nimennyt jäsenvaltio voi joko valmistaa 
itse PRS-vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleita tai antaa valmistuksen 
PRS-vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion alueelle asettautuneiden 
yritysten tehtäväksi. Neuvosto tai komissio 
voivat antaa PRS-vastaanottimien ja niihin 
liittyvien turvamoduulien valmistuksen 
PRS-vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion tai PRS-vastuuviranomaisen 
nimenneen jäsenvaltion alueelle 
asettautuneiden yritysten tehtäväksi.

Or. en

Tarkistus 37
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä 
vastaava viranomainen voi milloin hyvänsä 

5. Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä 
vastaava viranomainen voi milloin hyvänsä 
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evätä 1 kohdassa tarkoitetulle taholle 
antamansa valtuutuksen valmistaa 
PRS-vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleja, jos 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei noudateta.

evätä 1 kohdassa tarkoitetulle taholle 
antamansa valtuutuksen valmistaa
PRS-vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleja, jos 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei noudateta.
Valtuutuksen epäämistä koskevaan 
päätökseen on voitava hakea muutosta. 
Jos järjestelmän turvallisuus vaarantuu 1 
kohdassa tarkoitetun tahon aiempien, 
nykyisten tai potentiaalisten toimien 
vuoksi, muutoksenhakumenettelyllä ei ole 
lykkäävää vaikutusta.

Or. en

Perustelu

Unionin lainsäädännön perusperiaatteiden vuoksi on keskeisen tärkeää, että syytetty yksilö tai 
elin voi hakea muutosta valtuutuksen epäämiseen, mutta tällaisella 
muutoksenhakumenettelyllä ei kuitenkaan pitäisi olla lykkäävää vaikutusta, jos siihen on 
turvallisuussyitä.

Tarkistus 38
Petru Constantin Luhan

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Järjestelmien ja moduulien on oltava 
joustavia, jotta ne täyttävät alati kasvavat 
tarpeet.

Or. ro

Tarkistus 39
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Kolmatta maata, jonka alueelle on sijoitettu 
PRS-laitteita sisältävä tukiasema ja joka 
kuuluu Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettuun järjestelmään, ei pelkästään 
tällä perusteella katsota PRS-palveluun 
osallistujaksi, vaan komissio vahvistaa 
kyseisen kolmannen maan kanssa 
PRS-laitteita sisältävän tukiaseman 
sijoittamista ja toimintaa koskevat ehdot.

Kolmatta maata, jonka alueelle on sijoitettu 
PRS-laitteita sisältävä tukiasema ja joka 
kuuluu Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettuun järjestelmään, ei pelkästään 
tällä perusteella katsota PRS-palveluun 
osallistujaksi, vaan komissio vahvistaa 
kyseisen kolmannen maan kanssa PRS-
laitteita sisältävän tukiaseman sijoittamista 
ja toimintaa koskevat ehdot. Näihin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin on 
sisällyttävä asianmukaisten 
eurooppalaisten elinten mahdollisuus 
käyttää tukiasemaa valvontatarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisille valvontaelimille pitäisi taata mahdollisuus käyttää kolmannessa maassa 
sijaitsevia tukiasemia valvontatarkoituksiin.

Tarkistus 40
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
11 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Rahoitus

Komissio ehdottaa jäsenvaltioiden 
avustuksella PRS-palvelun 
rahoitusmallia. Komissio raportoi 
rahoituskehyksestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Raportissa 
esitetään yksityiskohtaisesti, miten PRS-
palvelun kustannukset katetaan.

Or. en
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Tarkistus 41
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
11 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla
Kuulemiset ja toimivallan siirtäminen

Komissio vahvistaa ehdot sille, että 
Euroopan GNSS-virasto voi 
mahdollisimman pian olla mukana 
PRS-palvelua koskevassa 
päätöksenteossa. Komissio kuulee tarpeen 
mukaan Euroopan GNSS-virastoa 
kaikista PRS-palveluun liittyvistä asioista 
ja siirtää PRS-palvelua koskevan 
toimivallan Euroopan GNSS-virastolle 
mahdollisimman pian, mutta ainoastaan 
siinä tapauksessa, että tätä toimivaltaa 
voidaan käyttää tehokkaasti tällä tavoin.

Or. en

Tarkistus 42
Sabine Lösing

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella korjataan määräaika, jonka kuluessa parlamentilla ja neuvostolla on 
mahdollisuus vastustaa delegoitua säädöstä, samaan muotoon, joka hyväksyttiin ulkoisia 
rahoitusvälineitä koskevassa toisessa käsittelyssä.

Tarkistus 43
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
Liite – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Koska kaikkien PRS-palvelun 
turvallisuutta uhkaavien tahattomien 
häiriöiden (vastaanotin esimerkiksi 
varastetaan tai se katoaa) on oltava 
tiedossa, jokaisen PRS-vastuuviranomaisen 
on otettava käyttöön menetelmiä tällaisen 
häiriön havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja 
ilmoitettava siitä turvallisuuskeskukselle.

6. Koska kaikkien PRS-palvelun 
turvallisuutta uhkaavien tapahtumien
(vastaanotin esimerkiksi varastetaan tai se 
katoaa) on oltava tiedossa, jokaisen PRS-
vastuuviranomaisen on otettava käyttöön 
menetelmiä tällaisen tapahtuman
havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja 
ilmoitettava siitä turvallisuuskeskukselle.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "tapahtuma" sopii paremmin yhteen muun lainsäädäntötekstin kanssa ja kattaa sekä 
tahalliset että tahattomat teot.

Tarkistus 44
Zuzana Roithová

Ehdotus päätökseksi
Liite – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Koska kaikkien PRS-palvelun 
turvallisuutta uhkaavien tahattomien 
häiriöiden (vastaanotin esimerkiksi 
varastetaan tai se katoaa) on oltava 
tiedossa, jokaisen PRS-vastuuviranomaisen 

6. Koska kaikkien PRS-palvelun 
turvallisuutta uhkaavien tapahtumien
(vastaanotin esimerkiksi varastetaan tai se 
katoaa) on oltava tiedossa, jokaisen PRS-
vastuuviranomaisen on otettava käyttöön 
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on otettava käyttöön menetelmiä tällaisen 
häiriön havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja 
ilmoitettava siitä turvallisuuskeskukselle.

menetelmiä tällaisen tapahtuman
havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja 
ilmoitettava siitä turvallisuuskeskukselle.

Or. cs

Perustelu

Koska varkaus, joka on tahallinen rikos, mainitaan häiriöiden luettelossa, "tahaton häiriö" ei 
ole sopiva ilmaus. Myös muiden kieliversioiden osalta olisi asianmukaisempaa käyttää 
ilmausta "tapahtuma", joka sopii yhteen muun lainsäädäntötekstin kanssa ja kattaa sekä 
tahalliset että tahattomat teot.


