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Muudatusettepanek 12
Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Avaldus (lisatakse seadusandlikule resolutsioonile) (uus) 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi avaldus avaliku 
reguleeritud teenuse (PRS) kasutuse 
kohta
Parlament peab murettekitavaks selgeid 
märke selle kohta, et riigikaitse ja 
sisejulgeolek on need sektorid, mis 
hakkavad kõige suuremas mahus 
kasutama PRSi teenuseid, ning et kõik 
liikmesriigid, välja arvatud 
Ühendkuningriik ja Saksamaa, 
kavatsevad PRSi kasutada oma 
riigikaitses. Parlament peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu ja 
komisjon on aastaid salanud PRSi 
ülekaalukat kasutust sisejulgeolekus ja 
riigikaitses, kuid nüüdseks on see 
kinnitust saanud. 

Or. en

Muudatusettepanek 13

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Avaldus (lisatakse seadusandlikule resolutsioonile) (uus) 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi avaldus 
julgeolekualase juhtimise kohta
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Parlament nendib, et julgeolekualane 
juhtimine ei ole selgelt kindlaks määratud 
juhul, kui vaenulik riik või valitsusväline 
osaline ründab vahetult liitu, liikmesriike 
või partnerriike, kasutades PRSi või teisi 
Galileo teenuseid. Nõukogu 12. juuli 
2004. aasta ühismeedet 2004/552/ÜVJP 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsioonisüsteemi toimimise 
aspektide kohta, mis mõjutavad Euroopa 
Liidu julgeolekut,1 tuleks muuta, et 
täpsustada küsimust, kas komisjoni 
asepresidendil ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal on 
täiendavate konsultatsioonideta õigus 
otsese ohu korral teenus katkestada või 
seda oluliselt muuta.
1 ELT L 246, 20.7.2004, lk 30.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Oma 12. oktoobri 2006. aasta 
kohtumisel vastu võetud järeldustes esitas 
transpordinõukogu komisjonile palve 
jätkata aktiivselt PRSile 
juurdepääsupoliitika väljatöötamist, 
eelkõige selleks, et määrata kindlaks kord, 
mille alusel liikmesriigid oma 
kasutajagruppe korraldavad ja haldavad, 
ning esitada oma ettepanekud õigeaegselt 
nõukogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks. 
Sama kohtumise järeldustes tuletas 
transpordinõukogu meelde, et PRSi 
kasutamine pole liikmesriikidele 
kohustuslik ning et kõik teenuse 
ekspluatatsioonikulud kannavad
mittekaubanduslikel alusel kasutajad.

(2) Oma 12. oktoobri 2006. aasta 
kohtumisel vastu võetud järeldustes esitas 
transpordinõukogu komisjonile palve 
jätkata aktiivselt PRSile 
juurdepääsupoliitika väljatöötamist, 
eelkõige selleks, et määrata kindlaks kord, 
mille alusel liikmesriigid oma 
kasutajagruppe korraldavad ja haldavad, 
ning esitada oma ettepanekud õigeaegselt 
nõukogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks. 
PRSi kasutamine peaks olema
liikmesriikidele vabatahtlik. Kõik teenuse 
ekspluatatsioonikulud peaksid kandma 
mittekaubanduslikul alusel osalejad 
sõltuvalt kasutatavate PRS-vastuvõtjate 
arvust.
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Or. de

Selgitus

Mitte kasutajad, vaid osalejad peaksid kandma PRSi ekspluatatsioonikulud. Täiendus loob 
võimaluse panna PRS-vastuvõtjate kaudu kulud osalejate kanda.

Muudatusettepanek 15

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) PRSi pakutavad teenused võivad 
täita tähtsat rolli erinevate 
relvasüsteemide tarvis, eelkõige seoses 
navigatsiooni ja juhtimisega, seepärast on 
oluline, et komisjon, nõukogu, Euroopa 
välisteenistus ja liikmesriigid toimiksid 
kooskõlas 1967. aasta avakosmose 
lepinguga ning liikmesriigid ja Euroopa 
välisteenistus töötaksid selle nimel, et läbi 
vaadataks rahvusvaheline õiguslik 
raamistik või siis võetaks vastu uus leping, 
milles arvestataks tehnika arengut pärast 
1960ndaid ning tõhusalt tõkestataks 
võidurelvastumine avakosmoses.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 

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

pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum, 
seepärast on ta oluline teenuste jaoks, kus 
tuleb tagada suur täpsus ja täielik 
usaldusväärsus. See peab oma kasutajatele 
tagama katkematu teenuse ka kõige 
raskemates kriisiolukordades. Teenuse 
kasutamise reeglite rikkumise tagajärjed ei 
piirdu rikkumise toime pannud kasutajaga, 
vaid võivad mõjutada ka teisi kasutajaid. 
PRSi kasutamine ja haldamine apelleerivad 
seega liikmesriikide ühisvastutusele 
Euroopa Liidu ja nende eneste julgeoleku 
eest. Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 
kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liidu aluseks on põhiõiguste 
austamine ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 on 
sõnaselgelt tunnustatud õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitset. 
Sellega seoses tuleks riiklikud 
järelevalveasutused ja vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivile 95/46/EÜ (üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta)1

loodud töörühm üksikisikute kaitseks 
seoses isikuandmete töötlemisega kaasata 
käesoleva otsuse rakendamisesse, et 
tagada PRSi teenuste puhul isikuandmete 
kavandatava kasutuse vastavus kodanike 
põhiõigustele, nagu need on kehtestatud 
põhiõiguste hartaga.
1 ELT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lisaks tuleb valitsustele kasutamiseks 
määratud ja kõrgendatud turvalisusega 

(7) Lisaks tuleb valitsustele kasutamiseks 
määratud ja kõrgendatud turvalisusega 
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Euroopa päritolu 
satelliitraadionavigatsioonitehnoloogia 
edendamiseks maailma mastaabis näha ette 
tingimused, mille täitmisel on teatavatel 
kolmandatel riikidel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel võimalus PRSi 
kasutada, pidades seejuures silmas, et 
esmatähtis on kõigi turvanõuete täitmine.

Euroopa päritolu 
satelliitraadionavigatsioonitehnoloogia 
edendamiseks maailma mastaabis näha ette 
ühised minimaalsed turva- ja 
julgeolekunõuded ning kindlaks määrata
tingimused, mille täitmisel on teatavatel 
kolmandatel riikidel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel võimalus PRSi 
kasutada, pidades seejuures silmas, et 
esmatähtis on kõigi turvanõuete täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lisaks tuleb valitsustele kasutamiseks 
määratud ja kõrgendatud turvalisusega 
Euroopa päritolu 
satelliitraadionavigatsioonitehnoloogia 
edendamiseks maailma mastaabis näha ette 
tingimused, mille täitmisel on teatavatel 
kolmandatel riikidel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel võimalus PRSi 
kasutada, pidades seejuures silmas, et 
esmatähtis on kõigi turvanõuete täitmine.

(7) Lisaks tuleb valitsustele kasutamiseks 
määratud ja kõrgendatud turvalisusega 
Euroopa päritolu 
satelliitraadionavigatsioonitehnoloogia 
edendamiseks maailma mastaabis näha ette 
tingimused, mille täitmisel on teatavatel 
kolmandatel riikidel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel võimalus PRSi 
kasutada. Seejuures oleks turvanõuete 
täitmine alati kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab turvakaalutlustel tegeleda ainult 

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

ainult liikmesriik, kes on määranud PRSi 
eest vastutava asutuse, või PRSi eest 
vastutava asutuse määranud liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtted. Lisaks 
peab vastuvõtjaid tootev üksus olema 
eelnevalt saanud spetsiaalse loa määrusega 
(EÜ) nr xxx/2010 loodud Euroopa GNSSi 
ametilt ja kohustuma järgima antud asutuse 
juurde loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle. Komisjon peaks 
kaaluma, kas tulevikus võiks PRS-
vastuvõtjate tootmisesse kaasata ka 
kolmandate riikide ettevõtteid, mis on 
vastava loa saanud, tingimusel et 
järgitakse vastastikkuse põhimõtet. 
Sellisel juhul tuleks sõlmida asjakohased 
julgeolekukokkulepped, millega nähakse 
ette sellise loa andmise tingimused, et 
tagada ühiste miinimumnõuete järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kuna PRSi ei saa kasutada enne 
2014. või 2015. aastat ning kuna 
komisjon, nagu on kindlaks määratud 
komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta 
aruandes Euroopa 
satelliitraadionavigatsiooniprogrammide 
vahekokkuvõtte kohta, peab läbi viima 
katseprojekte, et testida ja kontrollida 
käesoleva otsusega kavandatavaid 
menetlusi ja mehhanisme, tuleks ette 
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näha käesoleva otsuse läbivaatamine, et 
hinnata katseprojektide tulemusi ja muid 
arenguid PRSi osutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsusega määratakse kindlaks 
kord, mille alusel liikmesriigid, nõukogu, 
komisjon, liidu ametid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid võivad kasutada avalikku 
reguleeritud teenust (edaspidi „PRS”), 
mida pakub ülemaailmne 
satelliitraadionavigatsioonisüsteem 
(GNSS), milles aluseks on Galileo 
programm.

Käesoleva otsusega määratakse kindlaks 
kord, mille alusel liikmesriigid, nõukogu, 
komisjon, liidu ametid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid võivad kasutada avalikku 
reguleeritud teenust (edaspidi „PRS”), 
mida pakub ülemaailmne 
satelliitraadionavigatsioonisüsteem 
(GNSS), milles aluseks on Galileo 
programm ning mis on tsiviilhalduses olev 
tsiviilsüsteem, see tähendab liidu 
institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nõukogu ja komisjon otsustavad, milline 
kategooria nende ametnikest saab loa PRS-
vastuvõtjat kooskõlas artikli 6 lõikes 6 
mainitud ühiste miinimumnõuetega vallata 

5. Nõukogu ja komisjon otsustavad, milline 
kategooria nende ametnikest saab loa  
kooskõlas artikli 6 lõikes 6 mainitud ühiste 
miinimumnõuetega ning kooskõlas ELi 
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või kasutada. PRSi kasutav liikmesriik 
otsustab vabalt oma territooriumil 
resideerivate füüsiliste isikute ja seal 
asutatud juriidiliste isikute üle, kellele 
antakse luba PRS-vastuvõtjat vallata või 
kasutada, samuti selle kasutuseesmärkide 
üle kooskõlas artiklis 6 lõikes 6 mainitud 
tehniliste nõuetega. Kasutamine võib 
hõlmata kasutamist julgeolekuga seotud 
eesmärkidel.

kodanike põhiõigustega eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele
PRS-vastuvõtjat vallata või kasutada. PRSi 
kasutav liikmesriik otsustab vabalt oma 
territooriumil resideerivate füüsiliste 
isikute ja seal asutatud juriidiliste isikute 
üle, kellele antakse luba PRS-vastuvõtjat 
vallata või kasutada, samuti selle 
kasutuseesmärkide üle kooskõlas artiklis 6 
lõikes 6 mainitud tehniliste nõuetega ning 
kooskõlas ELi kodanike põhiõigustega 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele. Kasutamine võib hõlmata 
kasutamist julgeolekuga seotud 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolmas riik või rahvusvaheline 
organisatsioon järgib kõiki kaheksat 
kriteeriumi, mis on sätestatud nõukogu 8. 
detsembri 2008. aasta ühise seisukoha 
2008/944/ÜVJP, millega määratletakse 
sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi 
kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad,1 

artiklis 2, ja
1 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 7 – taane 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liidu ja kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni vahel on olemas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 218 
sätestatud menetluse kohaselt sõlmitud 
kokkulepe, mis määrab kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni jaoks ära 
PRSi kasutamise tingimused ja korra.

– liidu ja kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni vahel on olemas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 218 
sätestatud menetluse kohaselt Euroopa 
Parlamendi nõusolekul sõlmitud 
kokkulepe, mis määrab kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni jaoks ära 
PRSi kasutamise tingimused ja korra.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklitele 12, 13 ja 14 määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks PRSi puudutava salastatud teabe 
kaitse eeskirjad, ennekõike selle, mis 
puudutab juriidilise või füüsilise isiku 
vajadust omada juurdepääsu salastatud 
teabele teatavate ametikohuste või 
ülesannete täimiseks. Iga liikmesriik 
teavitab komisjoni erimeetmetest, mida ta 
käesoleva lõike sätete teostamiseks 
rakendab.

2. Vastavalt artiklitele 12, 13 ja 14 määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks PRSi puudutava salastatud teabe 
kaitse eeskirjad, ennekõike selle, mis 
puudutab juriidilise või füüsilise isiku 
vajadust omada juurdepääsu salastatud 
teabele teatavate ametikohuste või 
ülesannete täimiseks. Iga liikmesriik 
teavitab komisjoni erimeetmetest, mida ta 
käesoleva lõike sätete teostamiseks 
rakendab, kusjuures tagatakse kaitsetase, 
mis on vähemalt võrdne komisjoni 
turvaeeskirjade1 ja nõukogu 
julgeolekueeskirjadega2 kehtestatud 
tasemega.
1Komisjoni 29. novembri 2001. aasta 
otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom 
(millega muudetakse komisjoni 
kodukorda) lisa (EÜT L 317, 3.12.2001, lk 
1).
2Nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsuse 
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2001/264/EÜ (millega võetakse vastu 
nõukogu julgeolekueeskirjad) lisa (EÜT L 
101, 11.4.2001, lk 1).

Or. de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga on paremini tagatud PRSi puudutava salastatud teabe kaitse.

Muudatusettepanek 28

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Põhiõiguste kaitse

1. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
kodanike eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse seoses PRSi 
kasutusega.
2. Liikmesriigid ja komisjon loovad 
süsteemi, et hinnata, kuidas kaitstakse 
õigust eraelu puutumatusele ja 
andmekaitsele PRSi rakenduste 
kasutamisel, ning kaasavad sellesse 
riiklikud järelevalveasutused ja  seoses 
isikuandmete töötlemisega üksikisikute 
kaitseks loodud  töörühma, mis on 
moodustatud direktiivi 95/46/EÜ artikliga 
29, seda süsteemi kontrollib Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet.

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi poolt nimetatud PRSi eest 
vastutava asutuse ülesandeks on hallata ja 
kontrollida PRS-vastuvõtjate tootmist, 
valdamist ja kasutamist oma territooriumil 
resideerivate füüsiliste isikute ja seal 
asutatud juriidiliste isikute poolt.

2. Liikmesriigi poolt nimetatud PRSi eest 
vastutava asutuse ülesandeks on hallata ja 
kontrollida PRS-vastuvõtjate tootmist, 
valdamist ja kasutamist oma territooriumil 
resideerivate füüsiliste isikute ja seal 
asutatud juriidiliste isikute poolt ning 
tagada seejuures ühised minimaalsed 
turva- ja julgeolekunõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Osalejad peavad ise tekkivad kulud kandma, kui nad Euroopa GNSSi ametit kasutavad, selle 
asemel et määrata eraldi PRSi eest vastutav asutus.

Muudatusettepanek 31
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Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. PRSi eest vastutav asutus koondab oma 
valitsusalas olevad PRS-vastuvõtjate 
valdajad ja kasutajad kategooriatesse. PRSi 
eest vastutav asutus määrab kindlaks iga 
kasutajate kategooria õigused PRSi 
kasutamiseks.

5. PRSi eest vastutav asutus koondab oma 
valitsusalas olevad PRS-vastuvõtjate 
valdajad ja kasutajad kategooriatesse. PRSi 
eest vastutav asutus tagab, et PRSi 
kavandatavad kasutusviisid järgivad 
põhimõtteid ja eeskirju, mis kindlustavad 
eraelu puutumatuse ja andmekaitse 
õiguse. PRSi eest vastutav asutus määrab 
kindlaks iga kasutajate kategooria õigused 
PRSi kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Läbivaatamine ja aruandlus
Hiljemalt 31. detsembriks 2014 koostab 
komisjon, võttes arvesse koos PRSi eest 
vastutavate asutuste ja liikmesriikidega 
läbi viidud katseprojektide kogemusi, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande PRSi teenustele juurdepääsu 
võimaldavate eeskirjade nõuetekohase 
toimimise ja asjakohasuse kohta ning 
vajaduse korral teeb ettepaneku käesoleva 
otsuse muutmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) koostöös asjaomaste riiklike ja liidu 
järelevalveasutustega PRSi rakenduste ja 
PRSi kasutuse vastavuse tagamine eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse õigusele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik PRSi eest vastutavad asutused 
hoiavad turvakeskust alaliselt kursis tema 
haldusalas olevate kasutajakategooriatega 
ning sellega, milline turvamoodul millise 
kategooriaga seotud on.

5. Kõik PRSi eest vastutavad asutused 
hoiavad turvakeskust alaliselt kursis tema 
haldusalas olevate kasutajakategooriatega 
ning sellega, milline turvamoodul millise 
kategooriaga seotud on. Lisaks peaksid 
kõik PRSi eest vastutavad asutused olema 
valmis reageerima võimalikele või 
ilmnevatele ohtudele, mis mõjutavad PRS-
süsteemi.

Or. en


