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Amendement 12
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Ontwerpwetgevingsresolutie
Verklaring (aan de wetgevingsresolutie te hechten) (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

Verklaring van het Europees Parlement 
over het gebruik van de overheidsdienst 
(publiek gereguleerde dienst - PRS)
Het Parlement is bezorgd vanwege 
duidelijke aanwijzingen dat defensie- en 
binnenlandse veiligheid de sectoren zullen 
zijn die verreweg het grootste volume aan 
PRS-ontvangers zullen gaan gebruiken en 
dat, met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland, alle lidstaten 
van plan zijn PRS-toepassingen te gaan 
gebruiken binnen hun nationale 
defensiesector. Het Parlement betreurt het 
feit dat de dominantie van het gebruik van 
de PRS voor binnenlandse veiligheid en 
defensie vele jaren ontkend is door zowel 
de Raad als de Commissie, maar nu 
werkelijkheid wordt.

Or. en

Amendement 13

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Ontwerpwetgevingsresolutie
Verklaring (aan de wetgevingsresolutie te hechten) (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

Verklaring van het Europees Parlement 
over veiligheidsbestuur
Het Parlement stelt vast dat 
veiligheidsbestuur onduidelijk blijft in het 
geval van een directe aanval van een 
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vijandige staat of een andere agressor 
tegen de Unie, de lidstaten of 
partnerlanden die gebruikmaken van 
PRS- of andere Galileo-diensten. 
Gemeenschappelijk optreden 
2004/552/GBVB van de Raad van 12 juli 
2004 ten aanzien van aspecten van de 
exploitatie van het Europees systeem voor 
radionavigatie per satelliet die betrekking 
hebben op de veiligheid van de Europese 
Unie1 moet worden aangepast ten einde te 
voorzien in nadere details over de vraag of 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid /vice-voorzitter van de 
Commissie ingeval van een onmiddellijke 
dreiging het recht heeft de dienst zonder 
verdere raadpleging te verstoren of in 
aanzienlijke mate aan te passen.
1 PB L 246 van 20.7.2004, blz. 30.

Or. en

Amendement 14
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Raad Vervoer verzoekt de 
Commissie in de conclusies van zijn 
bijeenkomst van 12 oktober 2006 haar 
werkzaamheden ter uitwerking van het 
beleid betreffende toegang tot de PRS 
actief voort te zetten, met name om de 
voorwaarden te kunnen omschrijven 
waaronder de lidstaten hun 
gebruikersgroepen organiseren en beheren, 
op basis van de voorbereidende 
werkzaamheden, en haar voorstellen tijdig 
in te dienen opdat de Raad hierover 
beraadslaagt en deze goedkeuren. In 
dezelfde conclusies herinnert de Raad 
Vervoer eraan dat gebruikmaking door de 

(2) De Raad Vervoer verzoekt de 
Commissie in de conclusies van zijn 
bijeenkomst van 12 oktober 2006 haar 
werkzaamheden ter uitwerking van het 
beleid betreffende toegang tot de PRS 
actief voort te zetten, met name om de 
voorwaarden te kunnen omschrijven 
waaronder de lidstaten hun 
gebruikersgroepen organiseren en beheren, 
op basis van de voorbereidende 
werkzaamheden, en haar voorstellen tijdig 
in te dienen opdat de Raad hierover 
beraadslaagt en deze goedkeuren. De PRS 
moet door de lidstaten op facultatieve 
basis ingezet worden. De exploitatiekosten 
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lidstaten van de PRS facultatief is en dat
de totale exploitatiekosten voor deze dienst 
op niet-commerciële basis door de
gebruikers worden gedragen.

voor deze dienst moeten door de
deelnemers afhankelijk van het aantal 
PRS-ontvangers dat zij gebruiken op niet-
commerciële basis worden gedragen.

Or. de

Motivering

Niet de gebruikers, maar de deelnemers, moeten de exploitatiekosten voor de PRS dragen. De 
aanvulling biedt de mogelijkheid de kosten via de PRS-ontvangers over de deelnemers om te 
slaan.

Amendement 15

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De diensten die aangeboden 
worden door de PRS zouden een 
belangrijke rol kunnen spelen voor 
verschillende wapensystemen, met name 
als het aankomt op navigatie en geleiding 
en derhalve is het belangrijk dat de 
Commissie, de Raad, de Europese dienst 
voor extern optreden en lidstaten in 
overeenstemming met het 
Ruimtevaartverdrag uit 1967 handelen en 
dat de lidstaten en de Europese dienst 
voor extern optreden hun inspanningen 
verhogen met betrekking tot de mogelijke 
herziening van het internationale 
juridische kader of, als alternatief, met 
betrekking tot een nieuw verdrag waarin 
de technologische vooruitgang sinds de 
jaren 60 van de twintigste eeuw in 
aanmerking zou worden genomen, en 
daadwerkelijk een wapenwedloop in de 
ruimte voorkomen.
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Or. en

Amendement 16
Edit Herczog

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie berust op de eerbiediging 
van de grondrechten en met name de 
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkennen uitdrukkelijk het recht op 
persoonlijke levenssfeer en de 
bescherming van persoonsgegevens. Wat 
dit betreft moeten de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en de 
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Groep voor de bescherming van personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens ingesteld krachtens 
artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens 1, betrokken worden bij de 
tenuitvoerlegging van dit besluit om zeker 
te stellen dat voldaan wordt aan het 
beoogde gebruik van persoonsgegevens in 
PRS-diensten in overeenstemming met de 
grondrechten voor burgers die zijn 
vastgelegd in het Handvest.
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. en

Amendement 19
Edit Herczog

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Ter bevordering op wereldschaal van 
het gebruik van de Europese technologie 
voor de beveiligde overheidstoepassingen 
op het gebied van navigatie per satelliet, 
moet bovendien worden bepaald onder 
welke voorwaarden bepaalde derde staten 
en internationale organisaties gebruik van 
de PRS kunnen maken, waarbij naleving 
van veiligheidseisen in alle gevallen 
essentieel is.

(7) Ter bevordering op wereldschaal van 
het gebruik van de Europese technologie 
voor de beveiligde overheidstoepassingen 
op het gebied van navigatie per satelliet, 
moet bovendien worden bepaald onder 
welke gemeenschappelijke 
minimumveiligheids- en 
beveiligingsvoorschriften, in combinatie 
met gespecificeerde voorwaarden bepaalde 
derde staten en internationale organisaties 
gebruik van de PRS kunnen maken, 
waarbij naleving van veiligheidseisen in 
alle gevallen essentieel is.

Or. en
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Amendement 20
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Ter bevordering op wereldschaal van 
het gebruik van de Europese technologie 
voor de beveiligde overheidstoepassingen 
op het gebied van navigatie per satelliet, 
moet bovendien worden bepaald onder 
welke voorwaarden bepaalde derde staten 
en internationale organisaties gebruik van 
de PRS kunnen maken, waarbij naleving 
van veiligheidseisen in alle gevallen 
essentieel is.

(7) Ter bevordering van het wereldwijde 
gebruik van de Europese technologie voor 
de beveiligde overheidstoepassingen op het 
gebied van navigatie per satelliet, moet 
bovendien worden bepaald onder welke 
voorwaarden bepaalde derde staten en 
internationale organisaties gebruik van de 
PRS kunnen maken, waarbij naleving van 
veiligheidseisen altijd verplicht moet zijn.

Or. en

Amendement 21
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Wat de vervaardiging en de 
beveiliging van de ontvangers betreft, 
vergen de beveiligingsvereisten dat deze 
taak slechts kan worden toevertrouwd aan 
een lidstaat die gebruikmaakt van de PRS 
of aan ondernemingen die op het 
grondgebied van een dergelijke lidstaat zijn 
gevestigd. Voorts moet de entiteit die de 
ontvangers produceert, hiertoe vooraf 
toestemming hebben verkregen van het 
Europees GNSS-Agentschap, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
xxx/2010, en voldoen aan de voorschriften 
van de binnen dat agentschap ingestelde 
goedkeuringsautoriteit. Het staat aan de 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteiten 
om voortdurend te controleren dat zowel 

(13) Wat de vervaardiging en de 
beveiliging van de ontvangers betreft, 
vergen de beveiligingsvereisten dat deze 
taak momenteel slechts kan worden 
toevertrouwd aan een lidstaat die een voor 
de PRS verantwoordelijke autoriteit heeft 
aangewezen of aan ondernemingen die op 
het grondgebied van een dergelijke lidstaat 
zijn gevestigd. Voorts moet de entiteit die 
de ontvangers produceert, hiertoe vooraf 
toestemming hebben verkregen van het 
Europees GNSS-Agentschap, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
xxx/2010, en voldoen aan de voorschriften 
van de binnen dat agentschap ingestelde 
goedkeuringsautoriteit. Het staat aan de 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteiten 
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de van de accreditatie-autoriteit afkomstige
accreditatievoorschriften als de uit de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voortvloeiende 
bijzondere technische vereisten worden 
nageleefd.

om voortdurend te controleren dat zowel 
de van de accreditatie-autoriteit afkomstige 
accreditatievoorschriften als de uit de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voortvloeiende 
bijzondere technische vereisten worden 
nageleefd. De Commissie dient te 
overwegen of het in de toekomst, op 
voorwaarde van een 
wederkerigheidsgarantie, ook aan 
geautoriseerde ondernemingen uit niet-
EU-landen moet worden toegestaan 
betrokken te zijn bij de productie van 
PRS-ontvangers. In dat geval moeten 
passende beveiligingsovereenkomsten 
worden gesloten waarin de voorwaarden 
voor die autorisatie worden vastgelegd, 
om te garanderen dat aan de 
gemeenschappelijke minimumnormen 
wordt voldaan.

Or. en

Amendement 22
Philippe Lamberts

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien de PRS niet vóór 2014-
2015 beschikbaar zal zijn en de 
Commissie, zoals gesteld in het verslag 
van de Commissie van 18 januari 2011 
over de tussentijdse evaluatie van de 
Europese programma's voor 
radionavigatie per satelliet, nog 
proefprojecten moet organiseren die het 
mogelijk maken de procedures en 
mechanismen waarin dit besluit voorziet 
te testen en te valideren, zal dit besluit 
herzien moeten worden aan de hand van 
de uitkomsten van het proefproject en van 
andere ontwikkelingen op het gebied van 
de verstrekking van de PRS.
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Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onderhavige besluit bepaalt de 
voorwaarden waaronder de staten, de Raad, 
de Commissie, de agentschappen van de 
Unie en internationale organisaties toegang 
kunnen hebben tot de "Public regulated 
service" (hierna "PRS" genoemd), die 
wordt aangeboden door het mondiale 
systeem voor navigatie per satelliet (hierna 
"GNSS" genoemd), dat door het Galileo-
programma is ingevoerd.

Het onderhavige besluit bepaalt de 
voorwaarden waaronder de staten, de Raad, 
de Commissie, de agentschappen van de 
Unie en internationale organisaties toegang 
kunnen hebben tot de "Public regulated 
service" (hierna "PRS" genoemd), die 
wordt aangeboden door het mondiale 
systeem voor navigatie per satelliet (hierna 
"GNSS" genoemd), dat door het Galileo-
programma is ingevoerd, hetgeen een 
civiel systeem is dat onder civiele leiding 
staat, dat wil zeggen volgens civiele 
standaarden op grond van civiele behoefte 
en onder het toezicht van de Europese 
instellingen.

Or. en

Amendement 24

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Raad en de Commissie besluiten 
welke categorieën van hun functionarissen 
toestemming krijgen om een PRS-
ontvanger te houden of te gebruiken, in 
overeenstemming met de in artikel 6, lid 6 
vermelde gemeenschappelijke 
minimumnormen. Een lidstaat die van een 

5. De Raad en de Commissie besluiten 
welke categorieën van hun functionarissen 
toestemming krijgen om een PRS-
ontvanger te houden of te gebruiken, in 
overeenstemming met de in artikel 6, lid 6 
vermelde gemeenschappelijke 
minimumnormen en in overeenstemming 
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PRS gebruik maakt, beslist soeverein 
welke categorieën op zijn grondgebied 
verblijvende natuurlijke personen en 
daarbinnen gevestigde rechtspersonen 
toestemming krijgen om een PRS-
ontvanger te houden of te gebruiken, 
alsmede welk gebruik daarvan mag worden 
gemaakt, in overeenstemming met de in 
artikel 6, lid 6, vermelde minimumnormen. 
Het gebruik kan met de beveiliging 
verband houdend gebruik omvatten.

met de grondrechten van EU-burgers 
inzake de persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming. Een lidstaat die van 
een PRS gebruik maakt, beslist soeverein 
welke categorieën op zijn grondgebied 
verblijvende natuurlijke personen en 
daarbinnen gevestigde rechtspersonen 
toestemming krijgen om een PRS-
ontvanger te houden of te gebruiken, 
alsmede welk gebruik daarvan mag worden 
gemaakt, in overeenstemming met de in 
artikel 6, lid 6 vermelde minimumnormen 
en in overeenstemming met de 
grondrechten van EU-burgers inzake de 
persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming. Het gebruik kan 
met de beveiliging verband houdend 
gebruik omvatten.

Or. en

Amendement 25

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De derde staat of internationale 
organisatie respecteert alle acht de 
criteria van artikel 2 van 
Gemeenschappelijk standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad van 8 
december 2008 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie, en
1 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

Or. en
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Amendement 26

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 7 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– er een overeenkomst bestaat tussen de 
Unie enerzijds en die derde staat of die 
internationale organisatie anderzijds, die is 
gesloten volgens de procedure van artikel 
218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en waarin 
de voorwaarden voor het gebruik van de 
PRS door die derde staat of die 
internationale organisatie zijn vastgelegd.

– er een overeenkomst bestaat tussen de 
Unie enerzijds en die derde staat of die
internationale organisatie anderzijds, die, 
met instemming van het Europees 
Parlement, is gesloten volgens de 
procedure van artikel 218 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en waarin de voorwaarden voor het 
gebruik van de PRS door die derde staat of 
die internationale organisatie zijn 
vastgelegd.

Or. en

Amendement 27
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met de artikelen 12, 13 
en 14 de regels die betrekking hebben op 
de bescherming van gerubriceerde 
gegevens in verband met de PRS, met 
name de regels die betrekking hebben op 
de noodzaak, voor een natuurlijke of 
rechtspersoon, van toegang tot 
gerubriceerde gegevens om zich van een 
bepaalde taak te kunnen kwijten. Elke 
lidstaat deelt de Commissie mede welke 
specifieke bepalingen hij heeft vastgesteld 
ter uitvoering van dit artikel.

2. De Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met de artikelen 12, 13 
en 14 de regels die betrekking hebben op 
de bescherming van gerubriceerde 
gegevens in verband met de PRS, met 
name de regels die betrekking hebben op 
de noodzaak, voor een natuurlijke of 
rechtspersoon, van toegang tot 
gerubriceerde gegevens om zich van een 
bepaalde taak te kunnen kwijten. Elke 
lidstaat deelt de Commissie mede welke 
specifieke bepalingen hij heeft vastgesteld 
ter uitvoering van dit artikel, waarbij ten 
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minste hetzelfde beschermingsniveau 
wordt gewaarborgd als het niveau dat 
door de veiligheidsvoorschriften van de 
Commissie1 en de 
beveiligingvoorschriften van de Raad2

gegarandeerd wordt.
1 Bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, 
Euratom van de Commissie van 29 
november 2001 tot wijziging van haar 
reglement van orde (PB L 317 van 
3.12.2001, blz. 1).
2 Bijlage bij Besluit 2001/264/EG van de 
Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling 
van beveiligingsvoorschriften van de 
Raad (PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1).

Or. de

Motivering

Dit nieuwe amendement legt de bescherming van gerubriceerde informatie binnen de PRS 
beter vast.

Amendement 28

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Bescherming van grondrechten

1. De Commissie en de lidstaten moeten 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de persoonsgegevens van
burgers met betrekking tot het gebruik 
van de PRS garanderen.
2. Er wordt door de lidstaten en de 
Commissie een systeem voor het 
beoordelen van de rechten op persoonlijke 
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levenssfeer en gegevensbescherming bij 
het gebruik van PRS-toepassingen 
opgezet, waarbij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en de 
Groep voor de bescherming van personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens ingesteld krachtens 
artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG 
betrokken zijn en hierop wordt toezicht 
uitgeoefend door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten.

Or. en

Amendement 29
Edit Herczog

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een door een staat aangewezen, voor de 
PRS verantwoordelijke autoriteit heeft tot 
taak de vervaardiging, het houden en het 
gebruik van PRS-ontvangers door op het 
grondgebied van die staat verblijvende 
natuurlijke personen of daarbinnen 
gevestigde rechtspersonen te beheren en te 
controleren.

2. Een door een staat aangewezen, voor de 
PRS verantwoordelijke autoriteit heeft tot 
taak de vervaardiging, het houden en het 
gebruik van PRS-ontvangers door op het 
grondgebied van die staat verblijvende 
natuurlijke personen of daarbinnen 
gevestigde rechtspersonen te beheren en te 
controleren, en tegelijk toe te zien op 
gemeenschappelijke minimumveiligheids-
en beveiligingsvoorschriften.

Or. en

Amendement 30
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees GNSS-Agentschap kan in 4. Het Europees GNSS-Agentschap kan in 
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zijn hoedanigheid van exploitant van het in 
artikel 16, onder a), alinea ii), van 
Verordening (EG) nr. 638/2008 genoemde 
beveiligingscentrum (hierna 
"beveiligingscentrum" genoemd) door een 
primaire PRS-gebruiker worden 
aangewezen als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit.

zijn hoedanigheid van exploitant van het in 
artikel 16, onder a), alinea ii), van 
Verordening (EG) nr. 638/2008 genoemde 
beveiligingscentrum (hierna 
"beveiligingscentrum" genoemd) door een 
primaire PRS-deelnemer worden 
aangewezen als voor de PRS
verantwoordelijke autoriteit. De 
desbetreffende kosten worden betaald 
door de desbetreffende PRS-deelnemer.

Or. de

Motivering

De deelnemers moeten zelf opkomen voor de kosten die ontstaan, voor zover zij gebruikmaken 
van het Europees GNSS-agentschap, in plaats van zelf een voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteit te benoemen.

Amendement 31

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houders en gebruikers van PRS-
ontvangers worden door de voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit waaronder zij 
vallen, opnieuw in gebruikersgroepen 
ingedeeld. De voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit bepaalt de 
rechten voor toegang tot de PRS voor elke 
categorie gebruikers.

5. De houders en gebruikers van PRS-
ontvangers worden door de voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit waaronder zij 
vallen, opnieuw in gebruikersgroepen 
ingedeeld. De voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit ziet erop toe 
dat het voorziene gebruik van de PRS 
voldoet aan de grondslagen en regels 
waarmee het recht op persoonlijke 
levenssfeer en het recht op 
gegevensbescherming wordt 
gegarandeerd. De voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit bepaalt de 
rechten voor toegang tot de PRS voor elke 
categorie gebruikers.
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Or. en

Amendement 32
Philippe Lamberts

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

Herziening en verslaglegging
Uiterlijk op 31 december 2014 brengt de 
Commissie, in het licht van de ervaring 
die is opgedaan met de proefprojecten die 
samen met de voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteiten en lidstaten 
zijn uitgevoerd, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
toereikende werking en geschiktheid van 
de vastgestelde regels voor toegang tot 
PRS-diensten, en doet de Commissie, 
indien van toepassing, naar aanleiding 
daarvan voorstellen voor amendementen 
op dit besluit.

Or. en

Amendement 33

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Voorstel voor een besluit
Bijlage – punt 2 – punt a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het in samenwerking met de 
desbetreffende nationale en Europese 
toezichtautoriteiten waarborgen dat PRS-
toepassingen en het gebruik ervan door 
PRS-gebruikers voldoen aan de rechten 



PE456.989v01-00 18/18 AM\855612NL.doc

NL

op persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 34
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Bijlage – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteit houdt constant het 
beveiligingscentrum op de hoogte over de 
onder haar bevoegdheid vallende 
secundaire-gebruikerscategorieën en de 
bijbehorende beveiligingsmodules voor 
elke categorie.

5. Elke voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteit houdt constant het 
beveiligingscentrum op de hoogte over de 
onder haar bevoegdheid vallende 
secundaire-gebruikerscategorieën en de 
bijbehorende beveiligingsmodules voor 
elke categorie. Bovendien moet elke voor 
de PRS verantwoordelijke autoriteit alert 
blijven op eventuele potentiële of 
onmiddellijke bedreigingen voor het PRS-
systeem.

Or. en


