
AM\856570NL.doc PE458.596v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie buitenlandse zaken

2010/0282(COD)

15.2.2011

AMENDEMENTEN
16 - 44

Ontwerpadvies
Maria Eleni Koppa
(PE456.623v01-00)

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst die wordt 
aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is 
ingevoerd door het Galileo-programma

Voorstel voor een besluit
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))



PE458.596v01-00 2/21 AM\856570NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion

Amendement 16

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad heeft herhaaldelijk 
aangegeven dat het door het Galileo-
programma ingevoerde systeem een civiel 
systeem is dat onder civiele leiding staat, 
dat wil zeggen volgens civiele standaarden 
op grond van civiele behoeften en onder 
het toezicht van de instellingen van de 
Unie.

(3) De Raad heeft herhaaldelijk 
aangegeven dat het door het Galileo-
programma ingevoerde systeem een civiel 
systeem is dat onder civiele leiding staat, 
dat wil zeggen volgens civiele standaarden 
op grond van civiele behoeften en onder 
het toezicht van de instellingen van de 
Unie. Is bezorgd over het feit dat de 
Commissie nu aangeeft dat de 
defensiesector verreweg de meeste PRS-
ontvangers zal gaan gebruiken en dat, met 
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland, alle lidstaten voornemens 
zijn PRS-toepassingen op te nemen in 
hun nationale defensiesector; betreurt dat 
de overheersing van het militaire gebruik 
van de PRS jarenlang door zowel de Raad 
als de Commissie is ontkend, maar dat zij 
nu werkelijkheid lijkt te worden.

Or. en

Motivering

Sinds eind jaren negentig heeft de Commissie de Raad, het Parlement en het breder publiek 
voorgehouden dat Galileo en zijn verschillende diensten uitsluitend voor civiel gebruik zijn 
bestemd. In haar mededeling van 2000 stelt de Commissie het volgende: "Galileo is een civiel 
programma. Het heeft een mondiale dekking en biedt drie diensten" (blz. 40). Ook in de 
context van de Publiek Gereguleerde Diensten wordt in de mededeling van de Commissie van 
2000 in alle toonaarden gezwegen: "Met name heeft dit betrekking op toepassingen die zijn 
bestemd voor de lucht- en zeevaartnavigatie, het beheer en het regelen van het weg- en 
spoorwegverkeer, alarmdiensten, tolwegen, toegangscontrole in de steden, vervoer van 
gevaarlijke stoffen, het transport en volgen van gevaarlijke personen, humanitaire operaties, 
maar ook voor de registratie van zwarte dozen" (blz. 13). In 2011 bleef de Commissie 
volhouden dat Galileo is ontworpen voor "civiel gebruik"(blz. 2). Doch uit het 
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Commissiedocument COM(2010)550 definitief en de overzichten op blz. 6 en 7 wordt nu 
duidelijk dat militair gebruik het overheersende element binnen de PRS is, dat met 
uitzondering van twee lidstaten alle Europese landen van plan zijn de PRS voor 
defensiedoeleinden te gebruiken en dat de meeste PRS-ontvangers zullen worden aangekocht 
door de strijdkrachten van de lidstaten.

Amendement 17
Sabine Lösing

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad heeft herhaaldelijk 
aangegeven dat het door het Galileo-
programma ingevoerde systeem een civiel 
systeem is dat onder civiele leiding staat, 
dat wil zeggen volgens civiele standaarden 
op grond van civiele behoeften en onder 
het toezicht van de instellingen van de 
Unie.

(3) De Raad heeft herhaaldelijk 
aangegeven dat het door het Galileo-
programma ingevoerde systeem een civiel 
systeem is dat onder civiele leiding staat, 
dat wil zeggen volgens civiele standaarden 
op grond van civiele behoeften en onder 
het toezicht van de instellingen van de 
Unie. Derhalve mogen het Galileo-
systeem en het PRS-systeem in het 
bijzonder niet voor militaire doeleinden 
worden gebruikt, met name niet voor 
GVDB-missies en operaties. 

Or. en

Motivering

Dit amendement onderstreept het civiele karakter van het Galileo-systeem en sluit het militair 
gebruik van Galileo en de PRS uit. 

Amendement 18

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het is van belang op te merken dat 
de door de PRS aangeboden diensten een 
belangrijke rol zouden kunnen spelen bij 
diverse wapensystemen, met name op het 
gebied van navigatie en geleiding, en het 
is daarom belangrijk dat de Commissie, de 
Raad, de Europese Dienst voor extern 
optreden en de EU-lidstaten handelen 
overeenkomstig het Ruimteverdrag van 
1967 en dat de EU-lidstaten en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
zich in grotere mate inzetten voor de 
mogelijke herziening van het 
internationaal juridisch kader of, 
eventueel, voor een nieuw verdrag waarin 
rekening wordt gehouden met de 
technologische vooruitgang sinds de jaren 
zestig en waarmee een wapenwedloop in 
de ruimte daadwerkelijk wordt 
verhinderd. 

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat, zoals vermeld in COM(2010) 550 definitief, blz. 6 en 7, de PRS 
hoofdzakelijk zal worden gebruikt door de strijdkrachten van lidstaten, dienen de PRS en het 
Galileo-programma in de context van het Ruimteverdrag van 1967 te worden geplaatst, 
aangezien satellieten en ontvangers een rol zouden kunnen spelen in complexe 
wapensystemen. De EU moet geen voorbeeld nemen aan de VS, Rusland en China die alle 
drie over op satellieten gebaseerde wapensystemen beschikken of bezig zijn dergelijke 
vermogens te ontwikkelen en die bijdragen aan een wapenwedloop in de ruimte, hetgeen niet 
in overeenstemming is met de geest van het verdrag uit 1967. Bovendien zou de EU een rol 
moeten spelen bij het creëren van een internationaal juridisch instrument dat zich richt op de 
huidige technologische ontwikkelingen en dat de verdere militarisering van de ruimte 
tegengaat. 

Amendement 19

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Van de verschillende diensten die door 
de Europese systemen voor navigatie per 
satelliet worden aangeboden, is de PRS de 
meest beveiligde en de meest gevoelige 
dienst. Deze dienst moet voor de primaire 
gebruikers ervan zelfs in de meest ernstige 
crisissituaties een dienstcontinuïteit bieden. 
De gevolgen van een inbreuk op de 
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik 
van deze dienst zijn niet tot de betrokken 
gebruiker beperkt, maar treffen mogelijk 
ook andere gebruikers. Het gebruik en het 
beheer van de PRS appelleren dus aan een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
van de lidstaten voor de veiligheid van de 
Europese Unie en hun eigen veiligheid. In 
deze context moet de toegang tot de PRS 
strikt worden beperkt tot bepaalde 
categorieën gebruikers, die onder 
permanent toezicht staan.

(4) Van de verschillende diensten die door 
de Europese systemen voor navigatie per 
satelliet worden aangeboden, is de PRS de 
meest beveiligde en de meest gevoelige 
dienst. Deze dienst moet voor de primaire 
gebruikers ervan zelfs in de meest ernstige 
crisissituaties een dienstcontinuïteit bieden. 
Dit is alleen mogelijk indien technisch 
kan worden voorkomen dat grote spelers 
op het gebied van ruimte en navigatie 
zoals de Verenigde Staten van Amerika of 
de Volksrepubliek China in staat zijn om 
Galileo of componenten ervan te wijzigen, 
te ontwrichten of zelfs te vernietigen. De 
gevolgen van een inbreuk op de 
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik 
van deze dienst zijn niet tot de betrokken 
gebruiker beperkt, maar treffen mogelijk 
ook andere gebruikers. Het gebruik en het 
beheer van de PRS appelleren dus aan een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
van de lidstaten voor de veiligheid van de 
Europese Unie en hun eigen veiligheid. In 
deze context moet de toegang tot de PRS 
strikt worden beperkt tot bepaalde 
categorieën gebruikers, die onder 
permanent toezicht staan.

Or. en

Motivering

Het is ten zeerste de vraag of de EU over de politieke en technische mogelijkheden beschikt 
om in een crisissituatie "dienstcontinuïteit" te waarborgen, aangezien het bekend is dat in 
ieder geval de VS over het vermogen beschikken om de signalen van het EU-systeem 
verregaand te blokkeren.



PE458.596v01-00 6/21 AM\856570NL.doc

NL

Amendement 20
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het algemeen moeten de Unie en de 
lidstaten alles in het werk stellen om de 
veiligheid en de beveiliging van door het 
Galileo-programma ingevoerde systeem 
alsmede van de PRS-technologieën en de 
PRS-apparatuur te waarborgen, om te 
voorkomen dat de door de PRS 
uitgezonden signalen door daartoe niet
bevoegde natuurlijke of rechtspersonen 
worden gebruikt en om te verhinderen dat 
de PRS vijandig jegens hen wordt gebruikt.

(8) In het algemeen moeten de Unie en de 
lidstaten alles in het werk stellen om de 
veiligheid en de beveiliging van door het 
Galileo-programma ingevoerde systeem 
alsmede van de PRS-technologieën en de 
PRS-apparatuur te waarborgen, om te 
voorkomen dat de door de PRS 
uitgezonden signalen door daartoe niet 
bevoegde natuurlijke of rechtspersonen 
worden gebruikt en om te verhinderen dat 
de PRS vijandig jegens hen wordt gebruikt. 
Hiertoe dient een Europees 
controlesysteem te worden ingevoerd. 

Or. ro

Amendement 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in dit verband de
sancties vaststellen voor niet-naleving van 
de verplichtingen die uit het onderhavige 
besluit voortvloeien en zien erop toe dat 
deze sancties worden toegepast. Deze 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

(9) De Commissie moet in dit verband de
bestuursrechtelijke maatregelen
vaststellen voor niet-naleving van de 
verplichtingen die uit het onderhavige 
besluit voortvloeien, terwijl de lidstaten de 
sancties bepalen die van toepassing zijn 
bij schending van de krachtens dit besluit 
vastgestelde nationale voorschriften.  De 
lidstaten zien erop toe dat deze sancties en 
bestuursrechtelijke maatregelen worden 
toegepast. In alle gevallen moeten deze
bestuursrechtelijke maatregelen en
sancties doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. Ingeval 
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bestuursrechtelijke maatregelen of 
sancties worden opgelegd, dient het recht 
op beroep van de in beschuldiging 
gestelde persoon of entiteit te worden 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 22

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Raad wordt tevens verzocht een rol 
te spelen in het beheer van de PRS door 
enerzijds de toepassing van 
Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB van de Raad van 12 juli 
2004 ten aanzien van aspecten van de 
exploitatie van het Europees systeem voor 
radionavigatie per satelliet die betrekking 
hebben op de veiligheid van de Europese 
Unie, en anderzijds de goedkeuring van de 
internationale overeenkomsten waarbij een 
derde staat of een internationale organisatie 
toestemming voor gebruikmaking van de 
PRS verkrijgt.

(12) De Raad wordt tevens verzocht een rol 
te spelen in het beheer van de PRS door 
enerzijds de toepassing van 
Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB van de Raad van 12 juli 
2004 ten aanzien van aspecten van de 
exploitatie van het Europees systeem voor 
radionavigatie per satelliet die betrekking 
hebben op de veiligheid van de Europese 
Unie, en anderzijds de goedkeuring van de 
internationale overeenkomsten waarbij een 
derde staat of een internationale organisatie 
toestemming voor gebruikmaking van de 
PRS verkrijgt. Opgemerkt zij dat er 
onduidelijkheid blijft bestaan over het 
veiligheidsbeheer in geval van een directe 
aanval door een vijandige staat of een 
niet-statelijke actor tegen de Europese 
Unie, haar lidstaten of partnerlanden die 
van de PRS of andere Galileo-diensten 
gebruikmaken. Gemeenschappelijk 
Optreden 2004/552/GBVB moet worden 
gewijzigd teneinde meer duidelijkheid te 
verschaffen over de vraag of de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/ 
vicevoorzitter van de Commissie het recht 
heeft om zonder verder overleg de dienst 
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te ontwrichten of aanzienlijk aan te 
passen in geval van een directe dreiging.

Or. en

Motivering

De in Gemeenschappelijk Optreden 2004/552/GBVB opgenomen besluitvormingsprocessen 
zijn niet geschikt voor een situatie die onmiddellijke actie vereist. Onmiddellijke actie kan 
nodig zijn ingeval een vijandige staat of een niet-statelijke actor een gestolen ontvanger 
gebruikt voor de navigatie van een raket die MVW of op zijn minst een zogeheten ‘vuile bom’ 
vervoert. 

Amendement 23
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Wat de vervaardiging en de 
beveiliging van de ontvangers betreft, 
vergen de beveiligingsvereisten dat deze 
taak slechts kan worden toevertrouwd aan 
een lidstaat die gebruikmaakt van de PRS 
of aan ondernemingen die op het 
grondgebied van een dergelijke lidstaat zijn 
gevestigd. Voorts moet de entiteit die de 
ontvangers produceert, hiertoe vooraf 
toestemming hebben verkregen van het 
Europees GNSS-Agentschap, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
xxx/20109, en voldoen aan de 
voorschriften van de binnen dat agentschap 
ingestelde goedkeuringsautoriteit. Het staat 
aan de voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteiten om voortdurend te controleren 
dat zowel de van de accreditatie-autoriteit 
afkomstige accreditatievoorschriften als de 
uit de gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voortvloeiende 
bijzondere technische vereisten worden 
nageleefd.

(13) Wat de vervaardiging en de 
beveiliging van de ontvangers betreft, 
vergen de beveiligingsvereisten dat deze 
taak slechts kan worden toevertrouwd aan 
een lidstaat die een voor de PRS
verantwoordelijke autoriteit heeft 
aangewezen of aan ondernemingen die op 
het grondgebied van een dergelijke lidstaat 
zijn gevestigd. Voorts moet de entiteit die 
de ontvangers produceert, hiertoe vooraf 
toestemming hebben verkregen van het 
Europees GNSS-Agentschap, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
xxx/20109, en voldoen aan de 
voorschriften van de binnen dat agentschap 
ingestelde goedkeuringsautoriteit. Het staat 
aan de voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteiten om voortdurend te controleren 
dat zowel de van de accreditatie-autoriteit 
afkomstige accreditatievoorschriften als de 
uit de gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voortvloeiende 
bijzondere technische vereisten worden 
nageleefd.
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Or. en

Amendement 24

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 7 – streepje 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Het derde land of de internationale 
organisatie eerbiedigt alle acht criteria 
van de Gedragscode van de EU 
betreffende wapenuitvoer zoals 
opgenomen in Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB van 8 
december 2008 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie ¹, en 
___________
1 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

Or. en

Motivering

Bij de export van Galileo-technologie en componenten die nodig zijn voor het gebruik van de 
PRS dienen de acht criteria van de zogenoemde gedragscode betreffende wapenuitvoer strikt 
in acht te worden genomen, aangezien de PRS een belangrijke rol zou kunnen spelen bij een 
reeks van complexe wapensystemen. 

Amendement 25
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 7 – streepje 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Het derde land of de internationale 
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organisatie eerbiedigt de democratie, de 
rechtsstaat, de universaliteit en de 
ondeelbaarheid van de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden, de 
bescherming van de religieuze 
overtuiging, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
naleving van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationale recht.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk dat derde landen of internationale organisaties alleen toegang krijgen tot 
de PRS indien zij de grondbeginselen eerbiedigen die gebaseerd zijn op de bepalingen in 
hoofdstuk 1 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangezien de PRS niet 
mag worden misbruikt door derde landen met repressieve, totalitaire of autoritaire regimes.

Amendement 26
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien blijkt dat gegevens die betrekking 
hebben op de PRS zijn bekendgemaakt aan 
derden die geen toestemming hebben om 
van deze gegevens kennis te nemen,
verricht de Commissie een onderzoek, 
stelt de Raad en het Parlement van de 
resultaten hiervan in kennis en stelt 
maatregelen vast waarmee de gevolgen 
van deze tegen de regels indruisende 
bekendmaking kunnen worden 
tegengegaan.

3. Indien blijkt dat gegevens die betrekking 
hebben op de PRS zijn bekendgemaakt aan 
derden die geen toestemming hebben om 
van deze gegevens kennis te nemen, neemt
de Commissie passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat het lek wordt gedicht
en:

(a) informeert de opdrachtgever; 
(b) beoordeelt de eventuele schade die aan 
de belangen van de Europese Unie of aan 
de lidstaten is berokkend;
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(c) neemt passende maatregelen om 
herhaling te voorkomen; en
(d) stelt de bevoegde instanties in kennis 
van de genomen stappen.

Or. en

Amendement 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Sancties en bestuursrechtelijke 
maatregelen

Or. en

Amendement 28
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de sancties vast voor 
inbreuken op de krachtens dit besluit 
vastgestelde nationale voorschriften. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de sancties en de 
bestuursrechtelijke maatregelen vast voor 
inbreuken op de krachtens dit besluit 
vastgestelde nationale voorschriften.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten het recht hebben om van te voren niet alleen sancties op basis van het 
strafrecht vast te stellen, maar tevens maatregelen van bestuursrechtelijke aard.
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Amendement 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie bepaalt welke 
bestuursrechtelijke maatregelen van 
toepassing zijn wanneer een van de PRS-
gebruikers inbreuk maakt op de 
bepalingen van dit besluit.

Or. en

Amendement 30
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van inbreuk door derde landen of 
internationale organisaties voorziet de in 
artikel 2, lid 7, genoemde overeenkomst in 
sancties en bestuursrechtelijke 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement voorziet in het belangrijke element van bestuursrechtelijke maatregelen 
naast de sancties voor de overeenkomsten met derde landen en internationale organisaties.

Amendement 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze sancties en bestuursrechtelijke 
maatregelen moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. Het in 
gevaar brengen van de veiligheid van het 
systeem kan intrekking van de 
toegangsbevoegdheid tot gevolg hebben. 
Ingeval sancties of bestuursrechtelijke 
maatregelen worden opgelegd, dient het 
recht op beroep van de in beschuldiging 
gestelde persoon of entiteit te worden 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 32
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees GNSS-Agentschap kan in 
zijn hoedanigheid van exploitant van het in 
artikel 16, onder a), alinea ii), van 
Verordening (EG) nr. 683/2008 genoemde 
beveiligingscentrum (hierna
"beveiligingscentrum" genoemd) door een 
primaire PRS-gebruiker worden 
aangewezen als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit.

4. Het Europees GNSS-Agentschap kan in 
zijn hoedanigheid van exploitant van het in 
artikel 16, onder a), alinea ii), van 
Verordening (EG) nr. 683/2008 genoemde 
beveiligingscentrum (hierna
"beveiligingscentrum" genoemd) door een 
primaire PRS-gebruiker worden 
aangewezen als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit. Het Europees 
GNSS-Agentschap treedt voor de Raad, de 
Commissie en de agentschappen van de 
Europese Unie op als de aangewezen voor 
de PRS verantwoordelijke autoriteit.

Or. en
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Amendement 33
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteiten brengen geregeld verslag uit 
aan de Commissie en het Europees 
GNSS-agentschap over de naleving van 
de gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften.

Or. en

Amendement 34
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 7 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De Commissie brengt, met behulp 
van het Europees GNSS-agentschap, 
jaarlijks verslag uit aan het Parlement en 
de Raad over de naleving van de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften door de voor de 
PRS bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 35
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit niet aan de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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minimumnormen voldoet, kan de 
Commissie verlangen dat deze autoriteit 
gebruik maakt van de technische middelen 
van het Europees GNSS-agentschap.

versie)

Or. cs

Motivering

Dit amendement is alleen van toepassing voor de Tsjechische vertaling. 

Amendement 36
Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke van de PRS gebruikmakende 
lidstaat kan de vervaardiging van PRS-
ontvangers en van de bijbehorende 
beveiligingsmodules hetzij zelf verzorgen, 
hetzij toevertrouwen aan ondernemingen 
die op het grondgebied van een van de 
PRS gebruikmakende lidstaat zijn 
gevestigd. De Raad of de Commissie 
kunnen de vervaardiging van PRS-
ontvangers en van de bijbehorende 
beveiligingsmodules toevertrouwen aan 
hetzij een van de PRS gebruikmakende 
lidstaat, hetzij aan ondernemingen die op 
het grondgebied van een van de PRS 
gebruikmakende lidstaat zijn gevestigd.

1. Elke lidstaat die een voor de PRS
bevoegde autoriteit heeft aangewezen kan 
de vervaardiging van PRS-ontvangers en 
van de bijbehorende beveiligingsmodules 
hetzij zelf verzorgen, hetzij toevertrouwen 
aan ondernemingen die op het grondgebied 
van deze lidstaat zijn gevestigd. De Raad 
of de Commissie kunnen de vervaardiging 
van PRS-ontvangers en van de 
bijbehorende beveiligingsmodules 
toevertrouwen aan hetzij een lidstaat die 
een voor de PRS bevoegde autoriteit heeft 
aangewezen, hetzij aan ondernemingen die 
op het grondgebied deze lidstaat zijn 
gevestigd.

Or. en

Amendement 37
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De accreditatie-autoriteit voor de 
beveiliging van de Europese systemen voor 
navigatie per satelliet kan de toestemming 
die zij aan een in het eerste lid genoemde 
entiteit voor de vervaardiging van PRS-
ontvangers en bijbehorende 
beveiligingsmodules heeft verleend, te 
allen tijde intrekken wanneer blijkt dat de 
in lid 3 bedoelde maatregelen niet worden 
nageleefd.

5. De accreditatie-autoriteit voor de 
beveiliging van de Europese systemen voor 
navigatie per satelliet kan de toestemming 
die zij aan een in het eerste lid genoemde 
entiteit voor de vervaardiging van PRS-
ontvangers en bijbehorende 
beveiligingsmodules heeft verleend, te 
allen tijde intrekken wanneer blijkt dat de 
in lid 3 bedoelde maatregelen niet worden 
nageleefd. Tegen het besluit inzake de 
intrekking van de toestemming kan 
beroep worden aangetekend. Ingeval de 
veiligheid van het systeem door eerdere,
huidige of mogelijke handelingen van de 
in het eerste lid genoemde entiteit in 
gevaar wordt gebracht, heeft de 
beroepsprocedure geen opschortende 
werking. 

Or. en

Motivering

Op grond van de standaardbeginselen van het Europees recht is het noodzakelijk dat iedere 
in beschuldiging gestelde persoon of entiteit het recht heeft beroep aan te tekenen tegen het 
besluit van intrekking van de toestemming. Een dergelijke beroepsprocedure dient echter 
geen opschortende werking te hebben wanneer de veiligheid in het geding is. 

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De systemen en modules moeten 
flexibel zijn, zodat aan de gaandeweg 
hoger wordende eisen kan worden 
voldaan.

Or. ro
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Amendement 39
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het enkele feit dat een derde staat op wiens 
grondgebied een referentiestation is 
geïnstalleerd dat PRS-apparatuur bevat en 
deel uitmaakt van een door het Galileo-
programma ingevoerd systeem, brengt niet 
mee dat deze staat als een PRS-gebruiker 
wordt aangemerkt. De Commissie legt met 
die derde staat de modaliteiten voor 
accommodatie en werking van het 
referentiestation dat PRS-apparatuur bevat, 
vast.

Het enkele feit dat een derde staat op wiens 
grondgebied een referentiestation is 
geïnstalleerd dat PRS-apparatuur bevat en 
deel uitmaakt van een door het Galileo-
programma ingevoerd systeem, brengt niet 
mee dat deze staat als een PRS-gebruiker 
wordt aangemerkt. De Commissie legt met 
die derde staat de modaliteiten voor 
accommodatie en werking van het 
referentiestation dat PRS-apparatuur bevat, 
vast. Deze modaliteiten bepalen onder 
andere dat de bevoegde Europese organen 
toegang tot het referentiestation kunnen 
krijgen voor controledoeleinden. 

Or. en

Motivering

De toegang van Europese controleorganen tot referentiestations in derde landen voor 
controledoeleinden dient te worden gewaarborgd. 

Amendement 40
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Financiering

De Commissie doet, met behulp van de 
lidstaten, een voorstel voor het passende 
financieringsmodel voor de PRS. De 
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Commissie stelt het Europees Parlement 
en de Raad van het financiële kader op de 
hoogte. De precieze kosten van de 
financiering van de PRS worden hierbij 
gespecificeerd. 

Or. en

Amendement 41
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 ter
Overleg en overdracht van bevoegdheden
De Commissie stelt de voorwaarden vast 
in het kader waarvan het Europees 
GNSS-agentschap op zo kort mogelijke 
termijn betrokken kan worden bij de 
besluitvormingsprocessen inzake de PRS. 
Indien nodig raadpleegt de Commissie het 
Europees GNSS-agentschap over alle aan 
de PRS gerelateerde kwesties en zodra dit 
mogelijk is, draagt de Commissie de aan 
de PRS gerelateerde bevoegdheden aan 
het Europees GNSS-agentschap over, 
echter alleen ingeval deze bevoegdheden 
op deze manier effectief kunnen worden 
uitgeoefend.

Or. en

Amendement 42
Sabine Lösing

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving.
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met een maand
worden verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving.
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met twee 
maanden worden verlengd.

Or. en

Motivering

Het amendement corrigeert de verlenging van de termijn waarbinnen het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar aan kunnen tekenen tegen gedelegeerde handelingen, overeenkomstig de 
tweede lezing van de externe financieringsinstrumenten. 

Amendement 43
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Bijlage – punt 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aangezien kennis van een onopzettelijk 
incident dat aan de beveiliging van de PRS 
raakt, zoals diefstal of verlies van een 
ontvanger, essentieel is, doet elke voor de 
PRS verantwoordelijke autoriteit het 
nodige om een dergelijk incident op te 
sporen en te corrigeren, en het 
beveiligingscentrum ervan op de hoogte te 
stellen.

6. Aangezien kennis van een gebeurtenis 
die aan de beveiliging van de PRS raakt, 
zoals diefstal of verlies van een ontvanger, 
essentieel is, doet elke voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit het nodige om 
een dergelijke gebeurtenis op te sporen en 
te corrigeren, en het beveiligingscentrum 
ervan op de hoogte te stellen.

Or. en

Motivering

De term "gebeurtenis" is consistenter met de rest van de wetgevingstekst en dekt zowel 
opzettelijke als onopzettelijke handelingen.   
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Amendement 44
Zuzana Roithová

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aangezien kennis van een onopzettelijk 
incident dat aan de beveiliging van de PRS 
raakt, zoals diefstal of verlies van een 
ontvanger, essentieel is, doet elke voor de 
PRS verantwoordelijke autoriteit het 
nodige om een dergelijk incident op te 
sporen en te corrigeren, en het 
beveiligingscentrum ervan op de hoogte te 
stellen.

6. Aangezien kennis van een gebeurtenis 
die aan de beveiliging van de PRS raakt, 
zoals diefstal of verlies van een ontvanger, 
essentieel is, doet elke voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit het nodige om 
een dergelijke gebeurtenis op te sporen en 
te corrigeren, en het beveiligingscentrum 
ervan op de hoogte te stellen.

Or. cs

Motivering

Dit amendement is hoofdzakelijk van toepassing voor de Tsjechische vertaling. 

[Noot vertaler: in de Tsjechische tekst van het Commissievoorstel wordt de term "incident" in 
punt 6 de eerste keer voorafgegaan door het woord "onopzettelijk".]  Aangezien diefstal, wat 
een opzettelijke criminele handeling is, wordt genoemd in de lijst van incidenten, is de term " 
incident" [of "onopzettelijk incident" in het Tsjechisch] niet passend. Tevens met het oog op 
andere taalversies is het passender de term "gebeurtenis" te gebruiken, die consistent is met 
de rest van de wetgevingstekst en zowel opzettelijke als onopzettelijke handelingen dekt. 
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