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Tarkistus 12
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Lausunto (liitetään lainsäädäntöpäätöslauselmaan) (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

Euroopan parlamentin lausunto julkisesti 
säännellyn palvelun (PRS) käytöstä
Parlamentti on huolissaan selkeistä 
merkeistä, joiden mukaan puolustus ja 
sisäinen turvallisuus ovat aloja, jotka 
käyttävät selvästi eniten PRS-
vastaanottimia, ja siitä, että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa ja Saksaa lukuun 
ottamatta kaikki jäsenvaltiot 
suunnittelevat kansalliseen 
puolustukseensa liittyviä PRS-sovelluksia. 
Parlamentti pahoittelee sitä, että sekä 
neuvosto että komissio ovat monen 
vuoden ajan kieltäneet sen, että PRS-
sovelluksia käytetään etupäässä sisäisen 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla, 
mutta siitä on nyt tulossa todellisuutta.

Or. en

Tarkistus 13

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Lausunto (liitetään lainsäädäntöpäätöslauselmaan) (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

Euroopan parlamentin lausunto 
turvallisuuden hallinnasta
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Parlamentti panee merkille, että 
turvallisuuden hallinta on edelleen 
epäselvää tilanteessa, jossa vihamielinen 
valtio tai jokin muu toimija kuin valtio 
kohdistaa välittömän hyökkäyksen 
unioniin, jäsenvaltioihin tai 
kumppanuusvaltioihin jotka käyttävät 
PRS-palveluita tai muita Galileo-
palveluita. Euroopan unionin 
turvallisuuteen vaikuttavista 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 
2004 hyväksyttyä neuvoston yhteistä 
toimintaa 2004/552/YUTP1 on 
muutettava, joitta voidaan saada 
lisätietoja siitä, onko unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealla edustajalla / komission 
varapuheenjohtajalla oikeus keskeyttää 
palvelu tai muuttaa sitä merkittävästi 
ilman lisäkuulemisia välittömän uhan 
tapauksessa.
_______________

1 EUVL L 246, 20.7.2004, s. 30.

Or. en

Tarkistus 14
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Kuljetusneuvosto kehottaa komissiota 
12 päivänä lokakuuta 2006 pidetyssä 
kokouksessa hyväksymissään päätelmissä 
jatkamaan aktiivisesti PRS-palvelun käytön 
kehittämistä koskevaa valmistelutyötään 
etenkin määrittääkseen tämän 
valmistelutyön pohjalta ehdot, joiden 
mukaan jäsenvaltiot tulevaisuudessa 
järjestävät käyttäjäryhmänsä ja hallinnoivat 

(2) Kuljetusneuvosto kehottaa komissiota 
12 päivänä lokakuuta 2006 pidetyssä 
kokouksessa hyväksymissään päätelmissä 
jatkamaan aktiivisesti PRS-palvelun käytön 
kehittämistä koskevaa valmistelutyötään 
etenkin määrittääkseen tämän 
valmistelutyön pohjalta ehdot, joiden 
mukaan jäsenvaltiot tulevaisuudessa 
järjestävät käyttäjäryhmänsä ja hallinnoivat 
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niitä, sekä antamaan määräajassa 
ehdotuksia neuvoston harkittavaksi ja 
hyväksyttäväksi. Kuljetusneuvosto 
muistuttaa samoissa päätelmissä, että
PRS-palvelun käyttö jäsenvaltioissa olisi 
valinnaista ja että käyttäjät vastaisivat 
kaikista tämän palvelun käyttökuluista ei-
kaupalliselta pohjalta.

niitä, sekä antamaan määräajassa 
ehdotuksia neuvoston harkittavaksi ja 
hyväksyttäväksi. PRS-palvelun käytön
jäsenvaltioissa olisi oltava valinnaista. 
Palvelun käyttökustannuksista vastaisivat 
siihen osallistujat käytettävien PRS-
vastaanottimien lukumäärän mukaisesti
ei-kaupalliselta pohjalta.

Or. de

Perustelu

Osallistujien on maksettava PRS-palvelun käyttökustannukset käyttäjien asemesta. Täydennys 
mahdollistaa kustannusten jakamisen osallistujille PRS-vastaanottimien perusteella.

Tarkistus 15

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 16
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta.
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu, minkä vuoksi se on 
olennaisen tärkeä sellaisten palveluiden 
kannalta, joissa vaaditaan suurta 
tarkkuutta ja täydellistä luotettavuutta.
Palveluun osallistujien etujen turvaamisen 
vuoksi palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta.
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

Or. en

Tarkistus 17
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
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arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta.
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta.
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti ja joille tehdään 
turvallisuuteen liittyviä taustatutkimuksia.

Or. en

Tarkistus 18

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unioni perustuu perusoikeuksien 
kunnioittamiseen, ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 
artiklassa tunnustetaan yksityisyyttä 
koskeva perusoikeus ja henkilötietojen 
suoja. Tässä suhteessa kansalliset 
valvontaviranomaiset ja yksilöiden suojaa 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä 
käsittelevä työryhmä, joka on perustettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 
päivänä lokakuuta 1995 yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
antamalla direktiivillä 95/46/EY1, olisi 
otettava mukaan tämän päätöksen 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan taata, 
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että henkilötietojen suunnitellut 
käyttötarkoitukset PRS-palveluissa 
vastaavat peruskirjan mukaisia 
kansalaisten perusoikeuksia.
______________

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Tarkistus 19
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Lisäksi eurooppalaisen tekniikan 
maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi 
viranomaisten käyttöön tarkoitetussa 
suojatuissa satelliittinavigointisovelluksissa 
on tarpeen vahvistaa ehdot, joiden mukaan 
tietyt kolmannet maat ja kansainväliset 
järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, 
kaikissa tapauksissa ehdottomasti 
turvallisuusvaatimuksia noudattaen.

(7) Lisäksi eurooppalaisen tekniikan 
maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi 
viranomaisten käyttöön tarkoitetussa 
suojatuissa satelliittinavigointisovelluksissa 
on tarpeen vahvistaa yhteiset 
vähimmäisturvanormit sekä erityiset
ehdot, joiden mukaan tietyt kolmannet 
maat ja kansainväliset järjestöt voivat 
käyttää PRS-palvelua, kaikissa tapauksissa 
ehdottomasti turvallisuusvaatimuksia 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 20
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Lisäksi eurooppalaisen tekniikan 
maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi 
viranomaisten käyttöön tarkoitetussa 
suojatuissa satelliittinavigointisovelluksissa 

(7) Lisäksi eurooppalaisen tekniikan 
maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi 
viranomaisten käyttöön tarkoitetussa 
suojatuissa satelliittinavigointisovelluksissa 
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on tarpeen vahvistaa ehdot, joiden mukaan 
tietyt kolmannet maat ja kansainväliset 
järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, 
kaikissa tapauksissa ehdottomasti 
turvallisuusvaatimuksia noudattaen.

on tarpeen vahvistaa ehdot, joiden mukaan 
tietyt kolmannet maat ja kansainväliset 
järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua.
Turvallisuusvaatimusten noudattamisen 
on aina oltava pakollista.

Or. en

Tarkistus 21
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä 
uskoa vain jäsenvaltiolle, joka pystyy 
käyttämään PRS-palvelua, tai yrityksille, 
jotka ovat sijoittautuneet PRS-palvelua 
käyttävän jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella
(EY) N:o xxx/2010 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava GNSS-
viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä tällä 
hetkellä uskoa vain jäsenvaltiolle, joka on 
nimennyt PRS-vastuuviranomaisen, tai 
yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet PRS-
vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella
(EY) N:o xxx/2010 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava GNSS-
viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.
Komission olisi tutkittava, voidaanko 
PRS-vastaanottimien valmistus 
tulevaisuudessa uskoa myös EU:n 
ulkopuolisten maiden luvan saaneille 
yrityksille, kunhan 
vastavuoroisuusperiaatetta noudatetaan. 
Tällöin on tehtävä vastaavia 
turvasopimuksia, jotka käsittävät myös 
tällaisen luvan ehdot, jotta voitaisiin taata 
yhteisten vähimmäisnormien 
noudattaminen.
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Or. en

Tarkistus 22
Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska PRS-järjestelmä ei ole 
käytettävissä ennen vuosia 2014–2015 ja 
koska komission on, kuten sen 18 päivänä 
tammikuuta 2011 Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
väliarvioinnista esittämässä 
kertomuksessa todetaan, vielä pantava 
alulle koehankkeita tämän päätöksen 
mukaisten menettelyjen ja mekanismien 
validoimiseksi, on määrättävä päätöksen 
tarkastelusta uudelleen, jotta voidaan 
ottaa huomioon koehankkeen tulokset ja 
muu PRS-palvelun tarjoamisessa 
tapahtunut kehitys.

Or. en

Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus päätökseksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä määritetään käyttöehdot, 
joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, 
komissio, unionin erillisvirastot ja 
kansainväliset järjestöt voivat käyttää 
julkisesti säänneltyä palvelua, jäljempänä
'PRS', Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustetussa maailmanlaajuisessa 
satelliittinavigointijärjestelmässä (GNSS).

Tässä päätöksessä määritetään käyttöehdot, 
joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, 
komissio, unionin erillisvirastot ja 
kansainväliset järjestöt voivat käyttää 
julkisesti säänneltyä palvelua, jäljempänä
'PRS', Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustetussa maailmanlaajuisessa 
satelliittinavigointijärjestelmässä (GNSS).
Se on siviilivalvonnan alainen 
siviilijärjestelmä, joka on luotu 
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siviilivaatimuksiin perustuvien 
siviilinormien mukaisesti ja unionin 
toimielinten valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 24

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Neuvosto ja komissio päättävät omalta 
osaltaan PRS-vastaanottimen hallussapito-
ja käyttövaltuuksista 6 artiklan 6 kohdassa 
mainittujen yhteisten 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. PRS-
palveluun osallistuva jäsenvaltio päättää 
itse käyttäjäluokat luonnollisille 
henkilöille, jotka asuvat jäsenvaltion 
alueella ja jotka on valtuutettu pitämään 
hallussaan tai käyttämään PRS-
vastaanotinta, sekä näiden vastaanottimien 
käyttötarkoitukset 6 artiklan 6 kohdassa 
mainittujen vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti. Käyttötarkoitukset voivat 
liittyä myös turvallisuuteen.

5. Neuvosto ja komissio päättävät omalta 
osaltaan PRS-vastaanottimen hallussapito-
ja käyttövaltuuksista 6 artiklan 6 kohdassa 
mainittujen yhteisten 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja 
noudattaen yksityisyyttä ja tietosuojaa 
koskevia EU:n kansalaisten 
perusoikeuksia. PRS-palveluun osallistuva 
jäsenvaltio päättää itse käyttäjäluokat 
luonnollisille henkilöille, jotka asuvat 
jäsenvaltion alueella ja jotka on valtuutettu 
pitämään hallussaan tai käyttämään PRS-
vastaanotinta, sekä näiden vastaanottimien 
käyttötarkoitukset 6 artiklan 6 kohdassa 
mainittujen vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti ja noudattaen yksityisyyttä ja 
tietosuojaa koskevia EU:n kansalaisten 
perusoikeuksia. Käyttötarkoitukset voivat 
liittyä myös turvallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 25

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– muu kuin jäsenvaltio tai 
kansainvälinen organisaatio noudattaa 
kaikkia kahdeksaa perustetta, jotka on 
lueteltu sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 
2008 vahvistetun neuvoston yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP12 artiklassa, ja 
______________

1 EYVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Tarkistus 26

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 7 kohta – 2 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– unionin ja kyseisen kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön välillä on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti tehty sopimus, jossa 
vahvistetaan kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön PRS-palvelun 
käyttöehdot ja yksityiskohtaiset säännöt.

– unionin ja kyseisen kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön välillä on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti Euroopan 
parlamentin hyväksynnällä tehty sopimus, 
jossa vahvistetaan kyseisen kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön PRS-
palvelun käyttöehdot ja yksityiskohtaiset 
säännöt.

Or. en
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Tarkistus 27
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa delegoiduin 
säädöksin ja 12, 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti PRS-palvelun turvaluokiteltujen 
tietojen suojaamista koskevat säännöt 
etenkin tilanteissa, joissa oikeushenkilön 
tai luonnollisen henkilön on tarpeen päästä 
turvaluokiteltuihin tietoihin jonkin toimen 
tai tehtävän hoitamiseksi. Jokainen 
jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
hyväksymänsä erityissäännökset tämän 
kohdan sisältämien toimien 
toteuttamiseksi.

2. Komissio vahvistaa delegoiduin 
säädöksin ja 12, 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti PRS-palvelun turvaluokiteltujen 
tietojen suojaamista koskevat säännöt 
etenkin tilanteissa, joissa oikeushenkilön 
tai luonnollisen henkilön on tarpeen päästä 
turvaluokiteltuihin tietoihin jonkin toimen 
tai tehtävän hoitamiseksi. Jokainen 
jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
hyväksymänsä erityissäännökset tämän 
kohdan sisältämien toimien 
toteuttamiseksi. Tällöin on taattava 
vähintään sama turvataso kuin komission 
turvamääräyksissä1 ja neuvoston 
turvamääräyksissä2.
________________

1 Komission päätös 2001/844/EY, EHTY, 
Euratom, tehty 29 päivänä marraskuuta 
2001, komission sisäisten 
menettelysääntöjen muuttamisesta (EYVL 
L 317, 3.12.2001, s. 2), liite, sivu 1.
2 Neuvoston päätös 2001/264/EY, tehty 19 
päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston 
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 
(EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1), liite, sivu 1.

Or. de

Perustelu

Uusi tarkistus käsittää entistä paremmin turvaluokiteltujen tietojen suojan PRS-
järjestelmässä.

Tarkistus 28
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Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Perusoikeuksien suojelu

1. Komissio ja jäsenvaltiot takaavat 
kansalaisten yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojan PRS-järjestelmän 
käytön yhteydessä.
2. Jäsenvaltiot ja komissio perustavat 
järjestelmän arviomaan yksityisyyttä ja 
tietosuojaa koskevien oikeuksien suojelua 
PRS-sovellusten käytön yhteydessä, ja 
siihen osallistuvat kansalliset 
valvontaviranomaiset ja yksilöiden suojaa 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä 
käsittelevä työryhmä, joka on perustettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 
päivän lokakuuta 1995 yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
antamalla direktiivillä 95/46/EY, ja sitä 
valvoo perusoikeusvirasto.

Or. en

Tarkistus 29
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion nimeämän PRS-
vastuuviranomaisen tehtävänä on 
hallinnoida ja valvoa kyseisen jäsenvaltion 
alueella asuvien luonnollisten henkilöiden 
ja sen alueelle asettautuneiden 
oikeushenkilöiden PRS-vastaanottimien 

2. Jäsenvaltion nimeämän PRS-
vastuuviranomaisen tehtävänä on 
hallinnoida ja valvoa kyseisen jäsenvaltion 
alueella asuvien luonnollisten henkilöiden 
ja sen alueelle asettautuneiden 
oikeushenkilöiden PRS-vastaanottimien 
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valmistusta, hallussapitoa ja käyttöä. valmistusta, hallussapitoa ja käyttöä ja 
taata turvanormien yhteinen 
vähimmäistaso.

Or. en

Tarkistus 30
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Osallistujien on maksettava aiheutuvat kustannukset itse niiden käyttäessä Euroopan GNSS-
virastoa oman PRS-viranomaisen nimittämisen asemesta.

Tarkistus 31

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. PRS-vastuuviranomainen jakaa 
vastuullaan olevat PRS-vastaanottimien 
hallussapitäjät ja käyttäjät käyttäjäluokkiin.

5. PRS-vastuuviranomainen jakaa 
vastuullaan olevat PRS-vastaanottimien 
hallussapitäjät ja käyttäjät käyttäjäluokkiin.
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PRS-vastuuviranomainen määrittää PRS-
palvelun käyttöoikeudet kullekin 
käyttäjäluokalle.

PRS-vastuuviranomainen takaa, että PRS-
järjestelmän suunnitellut 
käyttötarkoitukset vastaavat oikeutta 
yksityisyyteen ja tietosuojaa turvaavia 
periaatteita ja sääntöjä. PRS-
vastuuviranomainen määrittää PRS-
palvelun käyttöoikeudet kullekin 
käyttäjäluokalle.

Or. en

Tarkistus 32
Philippe Lamberts

Ehdotus päätökseksi
14 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Arviointi ja kertomukset
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä kertomuksen PRS-
palveluiden käytettävyyttä koskevien 
sääntöjen toimivuudesta ja 
asianmukaisuudesta ottaen huomioon 
kokemukset koehankkeista, jotka on 
toteutettu yhdessä PRS-
vastuuviranomaisten ja jäsenvaltioiden 
kanssa, ja se ehdottaa tarvittaessa 
vastaavia tarkistuksia tähän päätökseen.

Or. en

Tarkistus 33

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(a a) sen takaaminen, että PRS-
sovellukset ja PRS-käyttäjien käyttö 
vastaavat yksityisyyttä sekä tietosuojaa 
koskevia oikeuksia, yhteistyössä 
asianomaisten kansallisten ja unionin 
tason valvontaviranomaisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 34
Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jokaisen PRS-vastuuviranomaisen on 
pidettävä turvallisuuskeskus ajan tasalla 
keskuksen toimivaltaan kuuluvista 
käyttäjäluokista sekä kuhunkin luokkaan 
liittyvistä turvamoduuleista.

5. Jokaisen PRS-vastuuviranomaisen on 
pidettävä turvallisuuskeskus ajan tasalla 
keskuksen toimivaltaan kuuluvista 
käyttäjäluokista sekä kuhunkin luokkaan 
liittyvistä turvamoduuleista. Lisäksi PRS-
vastuuviranomaisen on oltava valmiina 
toimimaan, jos PRS-järjestelmään 
kohdistuu jokin mahdollinen tai välitön 
uhka.

Or. en


