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Ændringsforslag 12
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Erklæring (vedføjes forslaget til lovgivningsmæssig beslutning som bilag) (ny) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentets erklæring om 
anvendelsen af den statsregulerede 
tjeneste (PRS)
Europa-Parlamentet er bekymret over, at 
der mangler en klar tilkendegivelse af, at 
forsvarssektoren og sektoren for intern 
sikkerhed vil være de sektorer, der vil 
anvende langt det største antal PRS-
modtagere, og over, at alle medlemsstater, 
undtagen Det Forenede Kongerige og 
Tyskland, planlægger at benytte PRS-
applikationer i deres nationale 
forsvarssektorer. Parlamentet beklager, at 
både Rådet og Kommissionen gennem 
mange år har benægtet, at PRS i 
overvejende grad ville blive anvendt i 
sektoren for intern sikkerhed og 
forsvarssektoren, selv om dette nu er ved 
at blive en realitet.

Or. en

Ændringsforslag 13
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Erklæring (vedføjes forslaget til lovgivningsmæssig beslutning som bilag) (ny) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentets erklæring om 
sikkerhedsstyring
Europa-Parlamentet konstaterer, at det 
fortsat er uklart, hvilken form for 
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sikkerhedsstyring der vil blive anvendt i 
tilfælde af en fjendtlig stats eller fjendtlig 
ikke-statslig aktørs pludselige angreb på 
Unionen, medlemsstaterne eller 
partnerlande, der benytter PRS eller 
andre Galileo-tjenester. Det er nødvendigt 
at ændre Rådets fælles aktion 
2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om 
aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed1, for at fastlægge 
nærmere bestemmelser vedrørende 
spørgsmålet om, hvorvidt Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
/næstformand for Kommissionen har ret 
til uden høring at afbryde eller i 
væsentligt omfang ændre tjenesten i 
tilfælde af en øjeblikkelig trussel.
1 EUT L 246 af 20.7.2004, p. 30.

Or. en

Ændringsforslag 14
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rådet (transport) opfordrede i sine 
konklusioner fra mødet den 12. oktober 
2006 Kommissionen til aktivt at fortsætte 
arbejdet med at udvikle politikken for 
adgang til PRS, navnlig for at definere 
betingelserne for medlemsstaternes 
organisering og forvaltning af deres 
brugergrupper, på grundlag af det 
forberedende arbejde, der allerede var 
gjort, og forelægge sine forslag i rette tid 
med henblik på Rådets drøftelse og 
godkendelse heraf. I de samme 
konklusioner mindede Rådet (transport) 
om, at medlemsstaternes anvendelse af 

(2) Rådet (transport) opfordrede i sine 
konklusioner fra mødet den 12. oktober 
2006 Kommissionen til aktivt at fortsætte 
arbejdet med at udvikle politikken for 
adgang til PRS, navnlig for at definere 
betingelserne for medlemsstaternes 
organisering og forvaltning af deres 
brugergrupper, på grundlag af det 
forberedende arbejde, der allerede var 
gjort, og forelægge sine forslag i rette tid 
med henblik på Rådets drøftelse og 
godkendelse heraf. Medlemsstaternes 
anvendelse af PRS bør være fakultativ. 
Driftsomkostningerne ved tjenesten bør
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PRS bliver fakultativ, og at fulde 
driftsomkostninger ved tjenesten skal
afholdes af brugerne på et ikke-
kommercielt grundlag.

afholdes af deltagerne på et ikke-
kommercielt grundlag alt efter antallet af 
benyttede PRS-modtagere.

Or. de

Begrundelse

Ikke brugerne, men deltagerne bør afholde omkostningerne ved PRS. De indsatte ord gør det 
muligt at lægge omkostningerne over på deltagerne via PRS-modtagerne.

Ændringsforslag 15

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 16
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer, og 
har derfor vital betydning for tjenester, 
hvor der skal sikres stor præcision og 
fuldstændig pålidelighed. PRS skal af 
hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 17
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
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krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol og 
kontrol af deres sikkerhedsmæssige 
baggrund.

Or. en

Ændringsforslag 18

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionen er baseret på respekt for de 
grundlæggende rettigheder, og navnlig 
artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
anerkender udtrykkeligt den 
grundlæggende ret til respekt for privatliv 
og beskyttelse af personoplysninger. Med 
hensyn hertil bør nationale 
tilsynsmyndigheder og Gruppen 
vedrørende Beskyttelse af Personer i 
forbindelse med Behandling af 
Personoplysninger, nedsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger1, 
inddrages i gennemførelsen af denne 
afgørelse for at sikre, at der er 
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overensstemmelse mellem de planlagte 
anvendelser af PRS-tjenesteydelser og 
borgernes grundlæggende rettigheder som 
fastlagt i chartret.
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Ændringsforslag 19
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For på verdensplan at fremme 
anvendelsen af den europæiske teknologi 
til sikrede statslige applikationer for 
satellitnavigation bør der desuden 
fastsættes bestemmelser om, hvordan visse 
tredjelande og internationale organisationer 
kan gøre brug af PRS, hvor det altid vil 
være absolut afgørende, at 
sikkerhedskravene er opfyldt.

(7) For på verdensplan at fremme 
anvendelsen af den europæiske teknologi 
til sikrede statslige applikationer for 
satellitnavigation bør der desuden 
fastsættes fælles 
minimumssikkerhedsstandarder samt 
nærmere bestemmelser om, hvordan visse 
tredjelande og internationale organisationer 
kan gøre brug af PRS, hvor det altid vil 
være absolut afgørende, at 
sikkerhedskravene er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 20
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For på verdensplan at fremme 
anvendelsen af den europæiske teknologi 
til sikrede statslige applikationer for 
satellitnavigation bør der desuden 
fastsættes bestemmelser om, hvordan visse 
tredjelande og internationale organisationer 

(7) For at fremme den globale anvendelse
af den europæiske teknologi til sikrede 
statslige applikationer for satellitnavigation 
bør der desuden fastsættes bestemmelser 
om, hvordan visse tredjelande og 
internationale organisationer kan gøre brug 
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kan gøre brug af PRS, hvor det altid vil
være absolut afgørende, at 
sikkerhedskravene er opfyldt.

af PRS. Overholdelse af sikkerhedskravene
bør altid være obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 21
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave kun 
kan overdrages en medlemsstat, der gør 
brug af PRS, eller virksomheder, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, der gør 
brug af PRS. Den enhed, der fremstiller 
modtagerne, skal desuden på forhånd være 
behørigt godkendt hertil af Det Europæiske 
GNSS-Agentur, der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. xxx/2010, og opfylde 
de bestemmelser, der er fastsat af den 
godkendelsesmyndighed, der nedsættes 
under ovennævnte agentur. De kompetente 
PRS-myndigheder skal vedvarende 
kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave i 
øjeblikket kun kan overdrages en 
medlemsstat, der har udpeget en 
kompetent PRS-myndighed, eller 
virksomheder, der er hjemmehørende i en 
medlemsstat, der har udpeget en 
kompetent PRS-myndighed. Den enhed, 
der fremstiller modtagerne, skal desuden 
på forhånd være behørigt godkendt hertil af 
Det Europæiske GNSS-Agentur, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. xxx/2010, 
og opfylde de bestemmelser, der er fastsat 
af den godkendelsesmyndighed, der 
nedsættes under ovennævnte agentur. De 
kompetente PRS-myndigheder skal 
vedvarende kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.
Kommissionen bør overveje, hvorvidt 
autoriserede virksomheder fra 
tredjelande, forudsat at der gives garanti 
for gensidighed, fremover også bør gives 
mulighed for at blive inddraget i 
fremstillingen af PRS-modtagere. I 
tilfælde heraf skal der indgås passende 
sikkerhedsaftaler, hvori betingelserne for 
en sådan autorisation fastlægges, således 
at der sikres overholdelse af de fælles 
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minimumsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 22
Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Eftersom PRS ikke vil blive sat i 
drift før 2014-2015, og eftersom 
Kommissionen, som bebudet i dens 
rapport af 18. januar 2011 om 
midtvejsrevisionen af de europæiske 
satellitnavigationsprogrammer, vil 
gennemføre pilotprojekter til afprøvning 
og validering af de i denne afgørelse 
fastsatte procedurer og mekanismer, bør 
der fastsættes en bestemmelse om en 
evaluering af denne afgørelse for at tage 
hensyn til resultaterne af pilotprojekterne 
og til andre udviklinger i forbindelse med 
levering af PRS-tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 23
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne afgørelse fastsættes 
betingelserne for, at medlemsstaterne, 
Rådet, Kommissionen, EU-agenturerne og 
internationale organisationer kan få adgang 
til den statsregulerede tjeneste ("Public 
Regulated Service" – i det følgende 
benævnt "PRS"), der tilbydes af det globale 

Ved denne afgørelse fastsættes 
betingelserne for, at medlemsstaterne, 
Rådet, Kommissionen, EU-agenturerne og 
internationale organisationer kan få adgang 
til den statsregulerede tjeneste ("Public 
Regulated Service" – i det følgende 
benævnt "PRS"), der tilbydes af det globale 
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satellitbaserede navigationssystem (i det 
følgende benævnt "GNSS"), der er 
etableret under Galileo-programmet.

satellitbaserede navigationssystem (i det 
følgende benævnt "GNSS"), der er 
etableret under Galileo-programmet, som 
er et civilt system under civil kontrol, dvs. 
oprettet i henhold til civile standarder på 
grundlag af civile behov og under EU-
institutionernes kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 24

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Rådet og Kommissionen beslutter, 
hvilke kategorier af tjenestemænd der skal 
have autorisation til at have eller bruge en 
PRS-modtager, jf. de fælles 
minimumsstandarder, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 6. En medlemsstat, der gør 
brug af PRS, beslutter selv, hvilke 
kategorier af fysiske personer, der har 
bopæl på den pågældende medlemsstats 
område, og hvilke juridiske personer, der 
er etableret på medlemsstatens område, 
som skal have autorisation til at have eller 
anvende en PRS-modtager, samt hvilke 
PRS-anvendelser de får adgang til, jf. de 
minimumsstandarder, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 6. Disse anvendelser kan 
omfatte sikkerhedsmæssige anvendelser.

5. Rådet og Kommissionen beslutter, 
hvilke kategorier af tjenestemænd der skal 
have autorisation til at have eller bruge en
PRS-modtager, jf. de fælles 
minimumsstandarder, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 6, og i overensstemmelse 
med EU-borgernes grundlæggende ret til 
respekt for privatliv og beskyttelse af 
personoplysninger. En medlemsstat, der 
gør brug af PRS, beslutter selv, hvilke 
kategorier af fysiske personer, der har 
bopæl på den pågældende medlemsstats 
område, og hvilke juridiske personer, der 
er etableret på medlemsstatens område, 
som skal have autorisation til at have eller 
anvende en PRS-modtager, samt hvilke 
PRS-anvendelser de får adgang til, jf. de 
minimumsstandarder, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 6, og i overensstemmelse 
med EU-borgernes grundlæggende ret til 
respekt for privatliv og beskyttelse af 
personoplysninger. Disse anvendelser kan 
omfatte sikkerhedsmæssige anvendelser.

Or. en
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Ændringsforslag 25

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tredjelandet eller den internationale 
organisation overholder alle otte kriterier 
i artikel 2 i Rådets fælles holdning 
2008/944/FUSP af 8. december 2008 om 
fælles regler for kontrol med eksport af 
militærteknologi og -udstyr1, og
1 EUT L 335 af 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Ændringsforslag 26

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 7 – led 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– og der foreligger en aftale mellem 
Unionen på den ene side og det 
pågældende tredjeland eller den 
pågældende internationale organisation på 
den anden side, der er indgået i henhold til 
proceduren i artikel 218 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og ved 
hvilken der fastsættes betingelser for og 
bestemmelser om det pågældende 
tredjelands eller den pågældende 
internationale organisations deltagelse i 
PRS.

– og der foreligger en aftale mellem 
Unionen på den ene side og det 
pågældende tredjeland eller den 
pågældende internationale organisation på 
den anden side, der er indgået i henhold til 
proceduren i artikel 218 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og med 
Europa-Parlamentets godkendelse, og ved 
hvilken der fastsættes betingelser for og 
bestemmelser om det pågældende 
tredjelands eller den pågældende 
internationale organisations deltagelse i 
PRS.
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Or. en

Ændringsforslag 27
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 12, 13 og 
14, reglerne for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger om PRS, særlig 
regler, der vedrører behovet for, at en 
juridisk eller fysisk person får adgang til 
klassificerede oplysninger for at kunne 
varetage en given funktion eller opgave.
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de specifikke 
bestemmelser, den vedtager for at 
gennemføre stk. 2.

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 12, 13 og 
14, reglerne for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger om PRS, særlig 
regler, der vedrører behovet for, at en 
juridisk eller fysisk person får adgang til 
klassificerede oplysninger for at kunne 
varetage en given funktion eller opgave. 
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de specifikke 
bestemmelser, den vedtager for at 
gennemføre stk. 2, og sikrer mindst 
samme beskyttelsesniveau som det, 
Kommissionens sikkerhedsregler1 og 
Rådets sikkerhedsregler2 yder. 
1Bilag til Kommissionens afgørelse 
2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. 
november 2001 om ændring af dens 
forretningsorden (EFT L 317 af 
3.12.2001, s. 1).
2Bilag til Rådets afgørelse 2001/264/EF af 
19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets 
sikkerhedsforskrifter (EFT L 101 af 
11.4.2001, s. 1).

Or. de

Begrundelse

Dette nye ændringsforslag vil yde en bedre beskyttelse af klassificerede oplysninger inden for 
PRS.
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Ændringsforslag 28

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Beskyttelse af grundlæggende rettigheder
1. Kommissionen og medlemsstaterne 
garanterer beskyttelsen af borgernes 
privatliv og personoplysninger i 
forbindelse med anvendelsen af PRS.
2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
etablerer under inddragelse af de 
nationale tilsynsmyndigheder og Gruppen 
vedrørende Beskyttelse af Personer i 
forbindelse med Behandling af 
Personoplysninger, nedsat ved artikel 29 i 
direktiv 95/46/EF, et system til evaluering 
af overholdelse af retten til respekt for 
privatliv og beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
anvendelsen af PRS- applikationer. EU's 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
fører tilsyn med dette system.

Or. en

Ændringsforslag 29
Edit Herczog

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kompetent PRS-myndighed, der 
udpeges af en medlemsstat, har til opgave 
at forvalte og kontrollere fremstillingen, 
indehavelsen og anvendelsen af PRS-
modtagere hos fysiske personer, der har 

2. En kompetent PRS-myndighed, der 
udpeges af en medlemsstat, har til opgave 
at forvalte og kontrollere fremstillingen, 
indehavelsen og anvendelsen af PRS-
modtagere hos fysiske personer, der har 
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bopæl på den pågældende medlemsstats 
område, og hos juridiske personer, der er 
etableret på den pågældende medlemsstats 
område.

bopæl på den pågældende medlemsstats 
område, og hos juridiske personer, der er 
etableret på den pågældende medlemsstats 
område, og samtidig sikre fælles 
minimumssikkerhedsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 30
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Deltagerne skal selv afholde de udgifter, de sætter sig i, hvis de udpeger Det Europæiske 
GNSS-Agentur snarere end deres egen PRS-myndighed.

Ændringsforslag 31

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaverne og brugerne af PRS- 5. Indehaverne og brugerne af PRS-
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modtagere opdeles i brugerkategorier af 
den kompetente PRS-myndighed, som de 
hører under. Den kompetente PRS-
myndighed fastsætter rettighederne til 
adgang til PRS for hver brugerkategori.

modtagere opdeles i brugerkategorier af 
den kompetente PRS-myndighed, som de 
hører under. Den kompetente PRS-
myndighed sikrer, at planlagte 
anvendelser af PRS overholder 
principperne og reglerne om overholdelse 
af retten til respekt for privatliv og 
beskyttelse af personoplysninger. Den 
kompetente PRS-myndighed fastsætter 
rettighederne til adgang til PRS for hver 
brugerkategori.

Or. en

Ændringsforslag 32
Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Artikel 14 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

Evaluering og rapport
Senest den 31. december 2014 aflægger 
Kommissionen på baggrund af 
erfaringerne fra de pilotprojekter, der er 
gennemført i samarbejde med de 
kompetente PRS-myndigheder og 
medlemsstaterne, rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om, hvorvidt de 
fastsatte regler for adgang til PRS-
tjenesteydelser fungerer på 
tilfredsstillende vis og efter hensigten, og 
foreslår om nødvendigt ændringer til 
denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 33

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) i samarbejde med de rette nationale 
tilsynsmyndigheder og 
unionstilsynsmyndigheder, sikring af, at 
PRS-applikationer og PRS-brugeres 
anvendelse heraf overholder retten til 
respekt for privatliv og beskyttelse af 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 34
Ioan Enciu

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 5  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hver kompetent PRS-myndighed holder 
uafbrudt sikkerhedscentret underrettet om 
de brugerkategorier, som de er ansvarlige 
for, og om de sikkerhedsmoduler, der er 
knyttet til hver kategori.

5. Hver kompetent PRS-myndighed holder 
uafbrudt sikkerhedscentret underrettet om 
de brugerkategorier, som de er ansvarlige 
for, og om de sikkerhedsmoduler, der er 
knyttet til hver kategori. Desuden bør hver 
enkelt PRS-myndighed hele tiden være på 
vagt over for potentielle eller 
overhængende trusler mod PRS-systemet.

Or. en


