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Ändringsförslag 16
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3 

Kommissionens text Ändringsförslag

(3) Rådet har upprepade gånger påpekat att 
det system som upprättas genom 
Galileoprogrammet är ett civilt system 
under civil kontroll, d.v.s. upprättat enligt 
civila standarder som bygger på civila krav 
och under EU-institutionernas kontroll.

(3) Rådet har upprepade gånger påpekat att 
det system som upprättas genom 
Galileoprogrammet är ett civilt system 
under civil kontroll, d.v.s. upprättat enligt 
civila standarder som bygger på civila krav 
och under EU-institutionernas kontroll.
Europaparlamentet oroas av att 
kommissionen nu anger att den 
otvivelaktigt största andelen av 
PRS-mottagarna kommer att användas 
inom försvaret och av att alla 
medlemsstater, med undantag för 
Storbritannien och Tyskland, planerar 
PRS-tillämpningar inom ramen för sitt 
nationella försvar. Parlamentet beklagar 
att en militär dominans av PRS nu tycks 
bli verklighet trots att både rådet och 
kommissionen under många år har 
avvisat en sådan användning av PRS.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 17
Sabine Lösing

Förslag till beslut
Skäl 3 

Kommissionens text Ändringsförslag

(3) Rådet har upprepade gånger påpekat att 
det system som upprättas genom 
Galileoprogrammet är ett civilt system 
under civil kontroll, d.v.s. upprättat enligt 
civila standarder som bygger på civila krav 
och under EU-institutionernas kontroll.

(3) Rådet har upprepade gånger påpekat att 
det system som upprättas genom 
Galileoprogrammet är ett civilt system 
under civil kontroll, d.v.s. upprättat enligt 
civila standarder som bygger på civila krav 
och under EU-institutionernas kontroll och 
att Galileosystemet och särskilt PRS 
därför inte får användas för militära 
ändamål, särskilt inte vid GSFP-uppdrag 
och -insatser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag understryker Galileosystemets civila karaktär och utesluter en militär 
användning av PRS.

Ändringsförslag 18
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt) 

Kommissionens text Ändringsförslag

(3b) Det är viktigt att notera att de tjänster 
som PRS erbjuder skulle kunna spela en 
betydelsefull roll för vissa vapensystem, 
särskilt vid navigation och styrning, och 
därför är det viktigt att kommissionen, 
rådet och EU:s utrikestjänst samt 
EU-medlemsstaterna handlar i enlighet 
med fördraget om yttre rymden från 1967 
och att medlemsstaterna och EU:s 
utrikestjänst ökar sina ansträngningar för 
att få till stånd en översyn av den 
internationella lagstiftningen eller, 
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alternativt, ett nytt fördrag där hänsyn tas 
till den tekniska utvecklingen sedan 1960-
talet och där kapprustning i yttre rymden 
effektivt förhindras.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 19
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 4 

Kommissionens text Ändringsförslag

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen. Det måste 
säkerställas att tjänsten kontinuerligt är 
tillgänglig för deltagarna, även i svåra 
krissituationer. Följderna av en 
överträdelse av säkerhetsreglerna vid 
användning av tjänsten är inte begränsade 
till den berörda användaren utan kan 
eventuellt påverka andra användare. 
Medlemsstaterna ansvarar därför för 
användningen och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska union
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen. Det måste 
säkerställas att tjänsten kontinuerligt är 
tillgänglig för deltagarna, även i svåra 
krissituationer. Detta är endast möjligt om 
man tekniskt kan se till att större aktörer 
inom rymd- och navigationsområdet som 
Förenta staterna eller Folkrepubliken 
Kina inte har möjlighet att modifiera, 
störa eller till och med förstöra Galileo 
eller dess komponenter. Följderna av en 
överträdelse av säkerhetsreglerna vid 
användning av tjänsten är inte begränsade 
till den berörda användaren utan kan 
eventuellt påverka andra användare. 
Medlemsstaterna ansvarar därför för 
användningen och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska unionen



PE458.596v01-00 6/19 AM\856570SV.doc

SV

och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll.

Or. en

Motivering

Det är högst tveksamt om EU har politisk och teknisk möjlighet att säkerställa 
”tjänstekontinuitet” i alla krissituationer eftersom det är välkänt att åtminstone USA har 
kapacitet att allvarligt störa EU-systemets signaler.

Ändringsförslag 20
Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens text Ändringsförslag

(8) Generellt sett bör Europeiska unionen 
och medlemsstaterna göra sitt yttersta för 
att garantera säkerheten i det system som 
upprättats enligt Galileoprogrammet och 
att PRS-tekniken och PRS-utrustningen är 
skyddade, att förhindra att PRS-signaler 
användas av icke-godkända fysiska eller 
juridiska personer, och att hindra fientlig 
användning av PRS gentemot dem.

(8) Generellt sett bör Europeiska unionen 
och medlemsstaterna göra sitt yttersta för 
att garantera säkerheten i det system som 
upprättats enligt Galileoprogrammet och 
att PRS-tekniken och PRS-utrustningen är 
skyddade, att förhindra att PRS-signaler 
användas av icke-godkända fysiska eller 
juridiska personer, och att hindra fientlig 
användning av PRS gentemot dem. Ett 
europeiskt kontrollsystem bör därför 
införas.

Or. ro

Ändringsförslag 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens text Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör fastställa 
bestämmelser om vilka påföljder som ska 

(9) Kommissionen bör fastställa 
bestämmelser om vilka administrativa 
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tillämpas vid överträdelser av 
bestämmelserna enligt detta beslut och se 
till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

åtgärder som ska vidtas vid överträdelser 
av bestämmelserna enligt detta beslut 
medan medlemsstaterna ska fastställa 
vilka påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med detta beslut.
Medlemsstaterna ska se till att dessa 
påföljder och administrativa åtgärder
tillämpas. De administrativa åtgärderna 
och påföljderna ska i samtliga fall vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
När administrativa åtgärder eller 
påföljder tillämpas bör den anklagade 
personen eller enheten garanteras rätten 
att överklaga.

Or. en

Ändringsförslag 22
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 12 

Kommissionens text Ändringsförslag

(12) Även rådet ska ha en uppgift inom 
PRS-förvaltningen, både genom 
tillämpningen av rådets gemensamma 
åtgärd 2004/552/GUSP av den 12 juli 2004 
om de aspekter av driften av det europeiska 
systemet för satellitbaserad radionavigation 
som kan påverka säkerheten i 
Europeiska unionen8, och genom 
godkännandet av internationella avtal som 
tillåter ett tredjeland eller en internationell 
organisation att använda PRS.

(12) Även rådet ska ha en uppgift inom 
PRS-förvaltningen, både genom 
tillämpningen av rådets gemensamma 
åtgärd 2004/552/Gusp av den 12 juli 2004 
om de aspekter av driften av det europeiska 
systemet för satellitbaserad radionavigation 
som kan påverka säkerheten i 
Europeiska unionen8, och genom 
godkännandet av internationella avtal som 
tillåter ett tredjeland eller en internationell 
organisation att använda PRS. Det bör 
noteras att styret över säkerheten 
fortfarande är oklart i händelse av en 
omedelbar attack från en fientlig stat eller 
icke-statlig aktör mot 
Europeiska unionen, dess medlemsstater 
eller partnerländer som använder PRS 
eller andra Galileotjänster. Den 
gemensamma åtgärden 2004/552/Gusp 
måste ändras för att ge ett mer utförligt 
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svar på frågan om vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik har rätt att avbryta eller 
avsevärt ändra tjänsten utan ytterligare 
samråd i händelse av ett omedelbart hot.

Or. en

Motivering

De beslutsförfaranden som föreskrivs i den gemensamma åtgärden 2004/552/Gusp är 
olämpliga i en situation där det krävs en omedelbar insats. Omedelbara insatser skulle kunna 
bli nödvändiga i händelse av att en fientlig stat eller icke-statlig aktör använder en stulen 
mottagare för att styra riktningen av en missil med massförstörelsevapen eller en s.k. smutsig 
bomb.

Ändringsförslag 23
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till beslut
Skäl 13 

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) Vad gäller tillverkning av och 
säkerhet avseende mottagare bör denna
uppgift på grund av säkerhetskraven endast 
anförtros en medlemsstat med 
PRS-tillträde eller företag som är 
etablerade i en medlemsstat med 
PRS-tillträde. Dessutom måste 
mottagartillverkaren vara förhandsgodkänd 
av tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet som inrättats genom 
förordning (EG) nr xxx/20109 och följa de 
regler som fastställts av den interna 
myndigheten för säkerhetsackreditering. 
Det åligger de ansvariga 
PRS-myndigheterna att kontinuerligt 
kontrollera efterlevnaden både av de 
standarder för säkerhetsackreditering som 
myndigheten utfärdar och av särskilda 
tekniska krav enligt de gemensamma 
minimistandarderna.

(13) Vad gäller tillverkning av och 
säkerhet avseende mottagare bör denna 
uppgift på grund av säkerhetskraven endast 
anförtros en medlemsstat som utsett en 
ansvarig PRS-myndighet eller företag som 
är etablerade i en medlemsstat som utsett 
en ansvarig PRS-myndighet. Dessutom 
måste mottagartillverkaren vara 
förhandsgodkänd av Europeiska byrån för 
GNSS som inrättats genom förordning 
(EG) nr xxx/20109 och följa de regler som 
fastställts av den interna myndigheten för 
säkerhetsackreditering. Det åligger de 
ansvariga PRS-myndigheterna att 
kontinuerligt kontrollera efterlevnaden 
både av de standarder för 
säkerhetsackreditering som myndigheten 
utfärdar och av särskilda tekniska krav 
enligt de gemensamma 
minimistandarderna.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 1a (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

– Tredjelandet eller den internationella 
organisationen respekterar alla åtta 
kriterier i EU:s uppförandekod för 
vapenexport som fastställs i rådets 
gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp 
av den 8 december 2008 om fastställande 
av gemensamma regler för kontrollen av 
export av militär teknik och krigsmateriel.
___________
1  EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Motivering

Exporten av Galileoteknik och Galileokomponenter som behövs vid användningen av PRS 
måste ske under sträng efterlevnad av de åtta kriterierna i den så kallade uppförandekoden 
för vapenexport, eftersom PRS kan spela en viktig roll för en mängd komplexa vapensystem.

Ändringsförslag 25
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 2a (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

– Tredjelandet eller den internationella 
organisationen respekterar demokrati, 
rättsstaten, de mänskliga rättigheternas 
och grundläggande friheternas 
universalitet och odelbarhet, skyddet av 
religionsfriheten, människors värde, 
principerna om jämlikhet och solidaritet 
samt principerna i Förenta nationernas 
stadga och i folkrätten.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att tredjeländer eller internationella organisationer får tillträde till PRS endast 
om de respekterar de grundläggande principerna i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning 5 kapitel I i fördraget om Europeiska unionen, eftersom PRS inte får missbrukas av 
tredjeländer med repressiva, totalitära eller auktoritära regimer. 

Ändringsförslag 26
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Om det framkommer att uppgifter 
rörande PRS har utlämnats till tredjeparter 
som inte är bemyndigade för detta, ska 
kommissionen inleda en utredning, 
underrätta rådet och parlamentet om 
utredningsresultaten och anta åtgärder 
som innebär att konsekvenserna av det 
regelstridiga utlämnandet åtgärdas.

3. Om det framkommer att uppgifter 
rörande PRS har utlämnats till tredjeparter 
som inte är bemyndigade för detta, ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att överträdelsen inte 
fortsätter och

a) underrätta upphovsmannen,

b) bedöma den potentiella skada som 
åsamkats EU:s eller medlemsstaternas 
intressen,
c) vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
ett upprepande och 
d) underrätta lämpliga myndigheter om de 
vidtagna åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 5 – rubriken 
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Kommissionens text Ändringsförslag

Påföljder Påföljder och administrativa åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 28
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa påföljder 
för överträdelse av nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med detta beslut.
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa påföljder 
och administrativa åtgärder för 
överträdelse av nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med detta beslut.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att i förväg fastställa inte bara påföljder i enlighet med 
strafflagstiftningen utan även åtgärder av administrativ natur.

Ändringsförslag 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa vilka 
administrativa åtgärder som ska tillämpas 
om någon av PRS-deltagarna bryter mot 
bestämmelserna i detta beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1b (nytt) 

Kommissionens text Ändringsförslag

I det avtal som omnämns i artikel 2.7 ska 
påföljder och administrativa åtgärder i 
händelse av överträdelser från 
tredjeländer eller internationella 
organisationer föreskrivas.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag tillkommer, vid sidan av påföljder, det viktiga elementet 
administrativa sanktioner i avtalen med tredjeländer och internationella organisationer.

Ändringsförslag 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1c (nytt) 

Kommissionens text Ändringsförslag

Påföljderna och de administrativa 
åtgärderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Äventyrande av systemets säkerhet kan 
leda till att bemyndigande för tillträde 
återkallas. När påföljder eller 
administrativa åtgärder tillämpas ska den 
anklagade personen eller enheten 
garanteras rätten att överklaga.

Or. en

Ändringsförslag 32
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4 



AM\856570SV.doc 13/19 PE458.596v01-00

SV

Kommissionens text Ändringsförslag

4. I sin egenskap av driftsansvarig för det 
säkerhetscentrum som avses i artikel 16 a ii 
i förordning (EG) nr 683/2008 (nedan 
kallat säkerhetscentrum) kan 
tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet utses som ansvarig 
PRS-myndighet av en PRS-deltagare.

4. I sin egenskap av driftsansvarig för det 
säkerhetscentrum som avses i artikel 16 a ii 
i förordning (EG) nr 683/2008 (nedan 
kallat säkerhetscentrum) kan Europeiska 
byrån för GNSS utses som ansvarig 
PRS-myndighet av en PRS-deltagare.
Europeiska byrån för GNSS fungerar som 
utsedd ansvarig PRS-myndighet för rådet, 
kommissionen och EU:s organ.

Or. en

Ändringsförslag 33
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7a (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

7a. Den ansvariga PRS-myndigheten ska 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och Europeiska byrån för GNSS om 
efterlevnaden av de gemensamma 
minimistandarderna.

Or. en

Ändringsförslag 34
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7b (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

7b. Kommissionen ska med bistånd från 
Europeiska byrån för GNSS årligen 
rapportera till rådet och parlamentet om 
PRS-myndigheternas efterlevnad av de 
gemensamma minimistandarderna.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8 

Kommissionens text Ändringsförslag

8. När en ansvarig PRS-myndighet inte 
iakttar minimistandarderna kan 
kommissionen kräva att denna myndighet 
använder tillsynsmyndighetens tekniska 
resurser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. cs

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 36
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat som använder PRS
kan antingen själv tillverka PRS-mottagare 
och tillhörande säkerhetsmoduler, eller 
överlåta denna tillverkning på företag som 
är etablerade i en medlemsstat som 
använder PRS. Rådet eller kommissionen 
kan överlåta tillverkningen av 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler på en medlemsstat som 
använder PRS eller på företag som är 
etablerade i en medlemsstat som använder 
PRS.

1. Varje medlemsstat som utsett en 
ansvarig PRS-myndighet kan antingen 
själv tillverka PRS-mottagare och 
tillhörande säkerhetsmoduler, eller överlåta 
denna tillverkning på företag som är 
etablerade i en medlemsstat som har utsett 
en ansvarig PRS-myndighet. Rådet eller 
kommissionen kan överlåta tillverkningen 
av PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler på en medlemsstat som 
har utsett en ansvarig PRS-myndighet 
eller på företag som är etablerade i en 
medlemsstat som har utsett en ansvarig 
PRS-myndighet.
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Or. en

Ändringsförslag 37
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 5 

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Myndigheten för säkerhetsackreditering 
av de europiska 
satellitnavigationssystemen kan när som 
helst återkalla ett tillstånd att tillverka 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler som den beviljat en 
enhet om det visar sig att de åtgärder som 
föreskrivs i punkt 3 inte iakttas.

5. Myndigheten för säkerhetsackreditering 
av de europiska 
satellitnavigationssystemen kan när som 
helst återkalla ett tillstånd att tillverka 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler som den beviljat en 
enhet om det visar sig att de åtgärder som 
föreskrivs i punkt 3 inte iakttas. Beslutet 
att återkalla ett tillstånd ska kunna 
överklagas. I händelse av att systemets 
säkerhet äventyras på grund av tidigare, 
aktuella eller potentiella handlingar från 
de enheter som avses i punkt 1, har 
överklagandeförfarandet ingen suspensiv 
verkan.  

Or. en

Motivering

I enlighet med den europeiska lagstiftningens standardprinciper är det viktigt att alla 
anklagade personer eller enheter har rätt att överklaga beslutet om återkallande av tillstånd; 
ett sådant överklagandeförfarande bör dock inte ha en suspensiv verkan i händelse av att 
säkerheten äventyras.

Ändringsförslag 38
Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

(5a) Systemen och modulerna måste vara 
flexibla för att kunna tillgodose de behov 
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som ständigt kommer att öka med tiden.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 10 – stycke 1 

Kommissionens text Ändringsförslag

Ett tredjeland på vars territorium det 
installerats en referensstation med 
PRS-utrustning som tillhör det system som 
upprättats genom Galileoprogrammet ska 
inte enbart på grundval av detta skäl 
betraktas som en PRS-deltagare. 
Kommissionen ska tillsammans med detta 
tredjeland fastställa bestämmelser för hur 
referensstationer med PRS-utrustning får 
hysas samt för driften av dessa.

Ett tredjeland på vars territorium det 
installerats en referensstation med 
PRS-utrustning som tillhör det system som 
upprättats genom Galileoprogrammet ska 
inte enbart på grundval av detta skäl 
betraktas som en PRS-deltagare. 
Kommissionen ska tillsammans med detta 
tredjeland fastställa bestämmelser för hur 
referensstationer med PRS-utrustning får 
hysas samt för driften av dessa. De 
utförliga bestämmelserna ska också 
omfatta tillträdesmöjlighet till 
referensstationen för kontrolländamål för 
lämpliga europeiska organ.

Or. en

Motivering

De europeiska kontrollorganen bör garanteras tillträde till referensstationen i tredjeländer 
för kontrolländamål.

Ändringsförslag 40
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 11a (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 11a
Finansiering



AM\856570SV.doc 17/19 PE458.596v01-00

SV

Kommissionen ska med medlemsstaternas 
hjälp föreslå en lämplig 
finansieringsmodell för PRS. 
Kommissionen ska rapportera om den 
finansiella ramen till Europaparlamentet 
och rådet. Denna rapport ska utförligt 
ange de exakta kostnaderna för PRS.

Or. en

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Artikel 11b (ny) 

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 11b
Samråd och överföring av befogenheter

Kommissionen ska fastställa villkoren för 
att Europeiska byrån för GNSS så snabbt 
som möjligt kan involveras i 
beslutsfattandet om PRS. Kommissionen 
ska, när så är nödvändigt, samråda med 
Europeiska byrån för GNSS om alla 
frågor som rör PRS, och kommissionen 
ska överföra befogenheter kopplade till 
PRS till Europeiska byrån för GNSS så 
snart som detta är genomförbart, dock 
endast under förutsättning att dessa 
befogenheter därigenom kan utövas i 
praktiken. 

Or. en

Ändringsförslag 42
Sabine Lösing

Förslag till beslut
Artikel 14 – punkt 1 
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Kommissionens text Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom en period på två 
månader från kommissionens underrättelse. 
På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom en period på två 
månader från kommissionens underrättelse. 
På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får fristen förlängas med två månader.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag korrigerar den tidsperiod inom vilken Europaparlamentet och rådet får 
invända mot delegerade akter, vilken antogs vid andrabehandlingen av 
finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder.

Ändringsförslag 43
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 

Kommissionens text Ändringsförslag

6. Eftersom kännedom om en ofrivillig 
händelse som påverkar PRS-tjänstens 
säkerhet, så som stöld eller förlust av en 
mottagare är av yttersta vikt, ska varje 
ansvarig PRS-myndighet vidta åtgärder för 
att kunna upptäcka och åtgärda sådana 
händelser och underrätta 
säkerhetscentrumet om dem.

6. Eftersom kännedom om en händelse som 
påverkar PRS-tjänstens säkerhet, så som 
stöld eller förlust av en mottagare är av 
yttersta vikt, ska varje ansvarig 
PRS-myndighet vidta åtgärder för att 
kunna upptäcka och åtgärda sådana 
händelser och underrätta 
säkerhetscentrumet om dem.

Or. en

Motivering

”Händelse” är mer konsekvent med den övriga lagstiftningstexten och rymmer såväl 
avsiktligt som oavsiktligt handlande.

Ändringsförslag 44
Zuzana Roithová

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 6 
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Kommissionens text Ändringsförslag

6. Eftersom kännedom om en ofrivillig 
händelse som påverkar PRS-tjänstens 
säkerhet, så som stöld eller förlust av en 
mottagare är av yttersta vikt, ska varje 
ansvarig PRS-myndighet vidta åtgärder för 
att kunna upptäcka och åtgärda sådana 
händelser och underrätta 
säkerhetscentrumet om dem.

6. Eftersom kännedom om en händelse som 
påverkar PRS-tjänstens säkerhet, så som 
stöld eller förlust av en mottagare är av 
yttersta vikt, ska varje ansvarig 
PRS-myndighet vidta åtgärder för att 
kunna upptäcka och åtgärda sådana 
händelser och underrätta 
säkerhetscentrumet om dem.

Or. cs

Motivering

Med tanke på att ”stöld”,som är ett avsiktligt brott, omnämns i texten är termen ”ofrivillig 
händelse” olämplig. Det vore lämpligare att använda endast termen ”händelse” som är 
konsekvent med resten av lagstiftningstexten och som rymmer såväl avsiktligt som oavsiktligt 
handlande.


