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Poprawka 12
Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji legislacyjnej
Oświadczenie (do załączenia do rezolucji legislacyjnej) (nowe) 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 
w sprawie korzystania z usługi publicznej 
o regulowanym dostępie (PRS)
Parlament wyraża zaniepokojenie z 
powodu wyraźnych przesłanek 
wskazujących, że sektorami 
korzystającymi w zdecydowanie 
największym zakresie z odbiorników PRS 
będą sektory obrony i bezpieczeństwa 
wewnętrznego, a także z powodu faktu, że 
poza Zjednoczonym Królestwem i 
Niemcami wszystkie państwa 
członkowskie planują zastosowania PRS 
w swoich krajowych sektorach obrony. 
Parlament wyraża ubolewanie, że 
zarówno Rada, jak i Komisja przez wiele 
lat zaprzeczały, iż PRS jest głównie 
wykorzystywany do celów bezpieczeństwa 
wewnętrznego i obrony, ale obecnie staje 
się to faktem.

Or. en

Poprawka 13

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji legislacyjnej
Oświadczenie (do załączenia do rezolucji legislacyjnej) (nowe) 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 
w sprawie zarządzania bezpieczeństwem
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Parlament zauważa, że sposób 
zarządzania bezpieczeństwem w 
przypadku bezpośredniego ataku przez 
wrogie państwo lub podmiot 
niepaństwowy przeciwko Unii, państwom 
członkowskim lub krajom partnerskim 
korzystającym z PRS lub usług Galileo 
jest niejasny. Należy zmienić wspólne 
działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 
lipca 2004 r. w sprawie aspektów 
działania europejskiego systemu 
radionawigacji satelitarnej mających 
wpływ na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej1, aby bardziej szczegółowo 
wyjaśnić, czy Wysoki Przedstawiciel Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa/Wiceprzewodniczący 
Komisji ma prawo do przerwania lub 
znaczącej zmiany usługi bez dodatkowych 
konsultacji w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia.
1 Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 30.

Or. en

Poprawka 14
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swoich konkluzjach przyjętych 
podczas posiedzenia w dniu 12 
października 2006 r. Rada ds. Transportu 
zwróciła się do Komisji o aktywną 
kontynuację, na podstawie prac 
przygotowawczych zakończonych 
sukcesem, prac dotyczących tworzenia 
polityki dostępu do PRS, m. in. aby móc 
określić warunki na jakich państwa 
członkowskie zorganizują swoje grupy 
użytkowników i będą nimi zarządzać. Rada 
zwróciła się również do Komisji o 
przedstawienie propozycji odpowiednio 

(2) W swoich konkluzjach przyjętych 
podczas posiedzenia w dniu 12 
października 2006 r. Rada ds. Transportu 
zwróciła się do Komisji o aktywną 
kontynuację, na podstawie prac 
przygotowawczych zakończonych 
sukcesem, prac dotyczących tworzenia 
polityki dostępu do PRS, m. in. aby móc 
określić warunki na jakich państwa 
członkowskie zorganizują swoje grupy 
użytkowników i będą nimi zarządzać. Rada 
zwróciła się również do Komisji o 
przedstawienie propozycji odpowiednio 
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wcześnie, tak aby miała czas na obrady nad 
nimi i ich zatwierdzenie. W konkluzjach 
tych Rada ds. Transportu przypomina, że 
korzystanie z PRS przez państwa 
członkowskie ma być opcjonalne i że 
całość kosztów eksploatacji tej usługi mają 
ponosić użytkownicy na niekomercyjnych 
zasadach.

wcześnie, tak aby miała czas na obrady nad 
nimi i ich zatwierdzenie. Korzystanie z 
PRS przez państwa członkowskie powinno
być opcjonalne. Koszty eksploatacji tej 
usługi powinni ponosić na 
niekomercyjnych zasadach uczestnicy w 
zależności od liczby użytkowanych 
odbiorników PRS.

Or. de

Uzasadnienie

Koszty eksploatacji usługi PRS powinni ponosić nie użytkownicy, lecz uczestnicy. Poprawka 
stwarza możliwość przeniesienia kosztów odbiorników PRS na uczestników.

Poprawka 15

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Usługi oferowane przez PRS mogą 
odgrywać istotną rolę w przypadku 
różnych systemów broni, zwłaszcza w 
odniesieniu do nawigacji i 
naprowadzania, ważne jest zatem, aby 
Komisja, Rada, Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych i państwa 
członkowskie działały zgodnie z układem o 
przestrzeni kosmicznej z 1967 r. oraz aby 
państwa członkowskie i Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych nasiliły 
wysiłki na rzecz ewentualnej zmiany 
międzynarodowych ram prawnych albo na 
rzecz opracowania nowego układu, który 
uwzględniałby postęp technologiczny, jaki 
nastąpił od lat 60. ubiegłego wieku, i 
skutecznie zapobiegałby wyścigowi 
zbrojeń w kosmosie.
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Or. en

Poprawka 16
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wśród różnych usług oferowanych 
przez europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej, PRS jest usługą zarówno 
najbardziej zabezpieczoną, jak i o 
najbardziej wrażliwym charakterze. Musi 
ona zapewnić swoim uczestnikom ciągłość 
usług nawet w warunkach najcięższego 
kryzysu. Konsekwencje naruszenia zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z tej 
usługi nie ogranicza się jedynie do danego 
użytkownika, ale obejmuje potencjalnie 
innych użytkowników. Stosowanie PRS i 
zarządzanie nią odwołuje się w ten sposób 
do współodpowiedzialności państw 
członkowskich za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i ich własne. W tym 
kontekście dostęp do PRS musi być ściśle 
ograniczony do niektórych kategorii 
użytkowników, którzy są przedmiotem 
stałej kontroli.

(4) Wśród różnych usług oferowanych 
przez europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej, PRS jest usługą zarówno 
najbardziej zabezpieczoną, jak i o 
najbardziej wrażliwym charakterze, 
dlatego ma kluczowe znaczenie dla usług, 
które wymagają zapewnienia wysokiej 
precyzji i całkowitej niezawodności. Musi 
ona zapewnić swoim uczestnikom ciągłość 
usług nawet w warunkach najcięższego 
kryzysu. Konsekwencje naruszenia zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z tej 
usługi nie ogranicza się jedynie do danego 
użytkownika, ale obejmuje potencjalnie 
innych użytkowników. Stosowanie PRS i 
zarządzanie nią odwołuje się w ten sposób 
do współodpowiedzialności państw 
członkowskich za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i ich własne. W tym 
kontekście dostęp do PRS musi być ściśle 
ograniczony do niektórych kategorii 
użytkowników, którzy są przedmiotem 
stałej kontroli.

Or. en

Poprawka 17
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wśród różnych usług oferowanych (4) Wśród różnych usług oferowanych 
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przez europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej, PRS jest usługą zarówno 
najbardziej zabezpieczoną, jak i o 
najbardziej wrażliwym charakterze. Musi 
ona zapewnić swoim uczestnikom ciągłość 
usług nawet w warunkach najcięższego 
kryzysu. Konsekwencje naruszenia zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z tej 
usługi nie ogranicza się jedynie do danego 
użytkownika, ale obejmuje potencjalnie 
innych użytkowników. Stosowanie PRS i 
zarządzanie nią odwołuje się w ten sposób 
do współodpowiedzialności państw 
członkowskich za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i ich własne. W tym 
kontekście dostęp do PRS musi być ściśle 
ograniczony do niektórych kategorii 
użytkowników, którzy są przedmiotem 
stałej kontroli.

przez europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej, PRS jest usługą zarówno 
najbardziej zabezpieczoną, jak i o 
najbardziej wrażliwym charakterze. Musi 
ona zapewnić swoim uczestnikom ciągłość 
usług nawet w warunkach najcięższego 
kryzysu. Konsekwencje naruszenia zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z tej 
usługi nie ogranicza się jedynie do danego 
użytkownika, ale obejmuje potencjalnie 
innych użytkowników. Stosowanie PRS i 
zarządzanie nią odwołuje się w ten sposób 
do współodpowiedzialności państw 
członkowskich za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i ich własne. W tym 
kontekście dostęp do PRS musi być ściśle 
ograniczony do niektórych kategorii 
użytkowników, którzy są przedmiotem 
stałej kontroli, oraz podlegają sprawdzeniu 
pod kątem bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 18

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia opiera się na poszanowaniu 
praw podstawowych oraz art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności wyraźnie uznaje 
podstawowe prawo do prywatności i 
ochrony danych osobowych. W związku z 
tym krajowe organy nadzoru i grupa 
robocza ds. ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
powołana na mocy dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
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przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych1

powinny zostać zaangażowane we 
wdrażanie niniejszej decyzji, aby zapewnić 
zgodność przewidywanego 
wykorzystywania danych osobowych w 
usługach PRS z ustanowionymi w Karcie 
podstawowymi prawami obywateli.
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Poprawka 19
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu propagowania w skali 
światowej zastosowań europejskiej 
technologii na rzecz zabezpieczonych 
zastosowań rządowych w zakresie 
nawigacji satelitarnej należy przewidzieć 
warunki, w których niektóre państwa 
trzecie i organizacje międzynarodowe 
mogłyby skorzystać z PRS, przy 
zachowaniu w każdym przypadku 
niezbędnych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa.

(7) W celu propagowania w skali 
światowej zastosowań europejskiej 
technologii na rzecz zabezpieczonych 
zastosowań rządowych w zakresie 
nawigacji satelitarnej należy przewidzieć 
wspólne minimalne normy bezpieczeństwa 
i zabezpieczenia, a także określone
warunki, w których niektóre państwa 
trzecie i organizacje międzynarodowe 
mogłyby skorzystać z PRS, przy 
zachowaniu w każdym przypadku 
niezbędnych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 20
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 



AM\855612PL.doc 9/18 PE456.989v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu propagowania w skali 
światowej zastosowań europejskiej 
technologii na rzecz zabezpieczonych 
zastosowań rządowych w zakresie 
nawigacji satelitarnej należy przewidzieć 
warunki, w których niektóre państwa 
trzecie i organizacje międzynarodowe 
mogłyby skorzystać z PRS, przy 
zachowaniu w każdym przypadku 
niezbędnych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa.

(7) W celu propagowania 
ogólnoświatowych zastosowań 
europejskiej technologii na rzecz 
zabezpieczonych zastosowań rządowych w 
zakresie nawigacji satelitarnej należy 
przewidzieć warunki, w których niektóre 
państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe mogłyby skorzystać z 
PRS. Zachowanie wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa powinno być w każdym 
przypadku obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 21
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Odnośnie do produkcji i 
bezpieczeństwa odbiorników, wymogi 
bezpieczeństwa wymagają, aby zadanie to 
było powierzone wyłącznie danemu 
państwu członkowskiemu, które korzysta z
PRS lub przedsiębiorstwom mającym swą 
siedzibę na terytorium danego państwa 
członkowskiego, które korzysta z PRS. 
Ponadto podmiot produkujący odbiorniki 
musi zostać wcześniej odpowiednio 
upoważniony przez agencję europejskiego 
GNSS ustanowioną rozporządzeniem (WE) 
nr xxx/2010 i stosować się do zasad 
określonych przez komitet akredytacji 
ustanowiony w ramach tej agencji. Do 
zadań organów odpowiedzialnych za PRS 
należy stała kontrola przestrzegania 
zarówno norm akredytacji wydanych przez 
komitet akredytacji, jak i szczegółowych 
wymogów technicznych wywodzących się 
z minimalnych wspólnych norm.

(13) Odnośnie do produkcji i 
bezpieczeństwa odbiorników, obecnie 
wymogi bezpieczeństwa wymagają, aby 
zadanie to było powierzone wyłącznie 
danemu państwu członkowskiemu, które 
wyznaczyło organ odpowiedzialny za PRS 
lub przedsiębiorstwom mającym swą 
siedzibę na terytorium danego państwa 
członkowskiego, które wyznaczyło organ 
odpowiedzialny za PRS. Ponadto podmiot 
produkujący odbiorniki musi zostać 
wcześniej odpowiednio upoważniony przez 
agencję europejskiego GNSS ustanowioną 
rozporządzeniem (WE) nr xxx/2010 i 
stosować się do zasad określonych przez 
komitet akredytacji ustanowiony w ramach 
tej agencji. Do zadań organów 
odpowiedzialnych za PRS należy stała 
kontrola przestrzegania zarówno norm 
akredytacji wydanych przez komitet 
akredytacji, jak i szczegółowych 
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wymogów technicznych wywodzących się 
z minimalnych wspólnych norm. Komisja 
powinna rozważyć, czy również 
upoważnione przedsiębiorstwa z państw 
nienależących do UE powinny w 
przyszłości – po spełnieniu warunku 
wzajemności – uzyskać zezwolenie na 
udział w produkcji odbiorników PRS. W 
takim przypadku konieczne jest zawarcie 
odpowiednich umów dotyczących 
bezpieczeństwa, które regulowałyby 
kwestię warunków otrzymania zezwolenia, 
aby zagwarantować przestrzeganie 
wspólnych minimalnych norm.

Or. en

Poprawka 22
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ponieważ PRS nie będą dostępne 
przed rokiem 2014-2015 i ponieważ 
Komisja nie przygotowała jeszcze 
projektów pilotażowych w celu 
przetestowania i zatwierdzenia procedur i 
mechanizmów przewidzianych w 
niniejszej decyzji, jak zakłada jej 
sprawozdanie z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie śródokresowego przeglądu 
europejskich programów nawigacji 
satelitarnej, należy zaplanować przegląd 
niniejszej decyzji, aby podsumować wyniki 
projektu pilotażowego i innych zdarzeń w 
świadczeniu PRS.

Or. en
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Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja określa warunki, według 
których państwa członkowskie, Rada, 
Komisja, agencje Unii i organizacje 
międzynarodowe mogą mieć dostęp do 
usługi publicznej o regulowanym dostępie 
(zwanej dalej „PRS”) oferowanej przez 
globalny system nawigacji satelitarnej 
(GNSS) utworzony w ramach programu 
Galileo.

Niniejsza decyzja określa warunki, według 
których państwa członkowskie, Rada, 
Komisja, agencje Unii i organizacje 
międzynarodowe mogą mieć dostęp do 
usługi publicznej o regulowanym dostępie 
(zwanej dalej „PRS”) oferowanej przez 
globalny system nawigacji satelitarnej 
(GNSS) utworzony w ramach programu 
Galileo, który jest systemem cywilnym pod 
cywilną kontrolą, tzn. został stworzony 
według cywilnych norm na podstawie 
cywilnych wymogów i pod kontrolą 
instytucji europejskich.

Or. en

Poprawka 24

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada i Komisja decydują o kategoriach 
swoich przedstawicieli, upoważnionych do 
posiadania lub używania odbiornika PRS, 
zgodnie z minimalnymi wspólnymi 
normami, o których mowa w art. 6 ust. 6. 
Państwo członkowskie, które korzysta z 
PRS, suwerennie decyduje o kategoriach 
osób fizycznych zamieszkałych na jego 
terytorium i osób prawnych mających swą 
siedzibę na jego terytorium, które są 
upoważnione do posiadania lub używania 
odbiornika PRS, jak i o zastosowaniach 

5. Rada i Komisja decydują o kategoriach 
swoich przedstawicieli, upoważnionych do 
posiadania lub używania odbiornika PRS, 
zgodnie z minimalnymi wspólnymi 
normami, o których mowa w art. 6 ust. 6,
oraz zgodnie z podstawowymi prawami 
obywateli UE do prywatności i ochrony 
danych. Państwo członkowskie, które 
korzysta z PRS, suwerennie decyduje o 
kategoriach osób fizycznych 
zamieszkałych na jego terytorium i osób 
prawnych mających swą siedzibę na jego 
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PRS, zgodnie z minimalnymi normami 
technicznymi, o których mowa w art. 6 ust. 
6. Zastosowania mogą obejmować 
zastosowania związane z 
bezpieczeństwem.

terytorium, które są upoważnione do 
posiadania lub używania odbiornika PRS, 
jak i o zastosowaniach PRS, zgodnie z 
minimalnymi normami technicznymi, o 
których mowa w art. 6 ust. 6, oraz zgodnie 
z podstawowymi prawami obywateli UE 
do prywatności i ochrony danych. 
Zastosowania mogą obejmować 
zastosowania związane z 
bezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 25

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 7 – tiret pierwsze a (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo trzecie lub organizacja 
międzynarodowa przestrzega wszystkich 
ośmiu kryteriów określonych w art. 2 
wspólnego stanowiska Rady 
2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. 
określającego wspólne zasady kontroli 
wywozu technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego1, oraz 
1 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Poprawka 26

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 7 – tiret drugie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oraz istnieje umowa między Unia i 
danym państwem trzecim lub organizacją 
międzynarodową, zawarta zgodnie z 
procedurą przewidziana w art. 218 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii, 
określająca warunki zastosowania PRS 
przez dane państwo trzecie lub organizację 
międzynarodową.

– oraz istnieje umowa między Unią 
Europejską i danym państwem trzecim lub 
organizacją międzynarodową, zawarta 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, za zgodą Parlamentu 
Europejskiego, określająca warunki 
zastosowania PRS przez dane państwo 
trzecie lub organizację międzynarodową.

Or. en

Poprawka 27
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa, poprzez akty 
delegowane, zgodnie z art. 12, 13 i 14, 
zasady ochrony informacji niejawnych 
dotyczące PRS, zwłaszcza te dotyczące 
konieczności zapewnienia osobie fizycznej 
lub prawnej dostępu do informacji 
niejawnych, aby mogła wykonać daną 
funkcję lub zadanie. Każde państwo 
członkowskie zgłasza Komisji przepisy 
szczegółowe przyjęte w celu wdrożenia 
niniejszego ustępu.

2. Komisja określa, poprzez akty 
delegowane, zgodnie z art. 12, 13 i 14, 
zasady ochrony informacji niejawnych 
dotyczące PRS, zwłaszcza te dotyczące 
konieczności zapewnienia osobie fizycznej 
lub prawnej dostępu do informacji 
niejawnych, aby mogła wykonać daną 
funkcję lub zadanie. Każde państwo 
członkowskie zgłasza Komisji przepisy 
szczegółowe przyjęte w celu wdrożenia 
niniejszego ustępu, zapewniając stopień 
ochrony co najmniej odpowiadający 
zasadom dotyczącym bezpieczeństwa 
ustanowionym przez Komisję1 oraz 
przepisom Rady dotyczącym 
bezpieczeństwa2.
1 Załącznik do decyzji Komisji 
2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 
29 listopada 2001 r. zmieniającej jej 
regulamin wewnętrzny (Dz.U. L 317 z 
3.12.2001, s. 1). 
2 Załącznik do decyzji Rady 2001/264/WE 
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z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie 
przyjęcia przepisów Rady dotyczących 
bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, 
s. 1).

Or. de

Uzasadnienie

Powyższa nowa poprawka zapewni lepszą ochronę informacji niejawnych w ramach PRS.

Poprawka 28

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Ochrona praw podstawowych

1. Komisja i państwa członkowskie 
gwarantują ochronę prywatności 
obywateli i ich danych osobowych w 
odniesieniu do stosowania PRS.
2. Państwa członkowskie i Komisja przy 
udziale krajowych organów nadzoru i 
grupy roboczej ds. ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powołanej na mocy 
art. 29 dyrektywy 95/46/WE ustalają 
system oceny ochrony prawa do 
prywatności i ochrony danych przy 
korzystaniu z zastosowań PRS; system ten 
monitoruje unijna Agencja Praw 
Podstawowych.

Or. en
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Poprawka 29
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zadaniem organu odpowiedzialnego za 
PRS, wyznaczonego przez państwo, jest 
zarządzanie produkcją, posiadaniem i 
użytkowaniem odbiorników PRS przez 
osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium 
danego państwa i osoby prawne mające 
swą siedzibę na jego terytorium oraz 
kontrola nad nimi.

2. Zadaniem organu odpowiedzialnego za 
PRS, wyznaczonego przez państwo 
członkowskie, jest zarządzanie produkcją, 
posiadaniem i użytkowaniem odbiorników 
PRS przez osoby fizyczne zamieszkałe na 
terytorium danego państwa członkowskiego
i osoby prawne mające swą siedzibę na 
jego terytorium oraz kontrola nad nimi, 
przy zapewnieniu wspólnych minimalnych 
norm bezpieczeństwa i zabezpieczenia.

Or. en

Poprawka 30
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jako zarządzająca centrum 
monitorowania bezpieczeństwa, o którym 
mowa w art. 16 lit. a) pkt (ii) 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 agencja 
europejskiego GNSS może zostać 
wskazana jako organ odpowiedzialny za 
PRS przez uczestnika PRS.

4. Jako zarządzająca centrum 
monitorowania bezpieczeństwa, o którym 
mowa w art. 16 lit. a) pkt (ii) 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 agencja 
europejskiego GNSS może zostać 
wskazana jako organ odpowiedzialny za 
PRS przez uczestnika PRS. Dany 
uczestnik PRS ponosi związane z tym 
koszty.

Or. de

Uzasadnienie

Uczestnicy muszą sami pokrywać powstałe koszty, o ile korzystają z agencji europejskiego 
GNSS zamiast wyznaczyć własny organ ds. PRS.
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Poprawka 31

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiadacze i użytkownicy odbiorników 
PRS są pogrupowani w kategorie 
użytkowników przez organ 
odpowiedzialny za PRS, od którego zależą. 
Organ odpowiedzialny za PRS określa 
prawa dostępu do PRS dla każdej kategorii 
użytkowników.

5. Posiadacze i użytkownicy odbiorników 
PRS są pogrupowani w kategorie 
użytkowników przez organ 
odpowiedzialny za PRS, od którego zależą. 
Organ odpowiedzialny za PRS dba o to, by 
przewidziane zastosowania PRS były 
zgodne z zasadami i przepisami 
gwarantującymi prawa do prywatności i 
ochrony danych. Organ odpowiedzialny 
za PRS określa prawa dostępu do PRS dla 
każdej kategorii użytkowników.

Or. en

Poprawka 32
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Przegląd i sprawozdanie
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. – w 
świetle doświadczeń zyskanych przy 
realizacji projektów pilotażowych 
prowadzonych wspólnie z organami 
odpowiedzialnymi za PRS i państwami 
członkowskimi – Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące właściwego 
funkcjonowania i trafności 
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ustanowionych zasad dostępu do usług 
PRS i w stosownym przypadku proponuje 
odpowiednie zmiany do niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 33

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2 – litera a a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Zapewnienie we współpracy z 
właściwymi krajowymi i unijnymi 
organami nadzoru zgodności zastosowań 
PRS i korzystania z PRS przez 
użytkowników z prawami do prywatności i 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 34
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy organ odpowiedzialny za PRS 
stale informuje centrum monitorowania 
bezpieczeństwa o kategoriach 
użytkowników, za które jest 
odpowiedzialny, oraz o modułach 
bezpieczeństwa związanych z każdą 
kategorią.

5. Każdy organ odpowiedzialny za PRS 
stale informuje centrum monitorowania 
bezpieczeństwa o kategoriach 
użytkowników, za które jest 
odpowiedzialny, oraz o modułach 
bezpieczeństwa związanych z każdą 
kategorią. Ponadto każdy organ ds. PRS 
powinien pozostawać w gotowości na 
wypadek potencjalnych lub bezpośrednich 
zagrożeń dla systemu PRS.
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