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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné 
regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem 
vytvořeným na základě programu Galileo
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0550),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0318/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... 20111,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... 20112,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
zahraniční věci (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ve svých závěrech, které přijala na 
svém zasedání dne 12. října 2006, požádala 
Rada ve složení pro dopravu Komisi, aby 
aktivně pokračovala v práci na vypracování 

(2) Ve svých závěrech, které přijala na 
svém zasedání dne 12. října 2006, požádala 
Rada ve složení pro dopravu Komisi, aby 
aktivně pokračovala v práci na vypracování 

                                               
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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politiky přístupu k PRS, aby bylo 
především možné definovat podmínky, za 
kterých budou členské státy organizovat 
a řídit své skupiny uživatelů, a to na 
základě již dokončených přípravných prací, 
a aby předložila ve vhodnou dobu své 
návrhy, aby je Rada mohla projednat 
a schválit. V těchto závěrech Rada ve 
složení pro dopravu připomněla, že
používání PRS členskými státy by bylo
volitelné a že veškeré provozní náklady 
této služby by hradili uživatelé na 
nekomerční bázi.

politiky přístupu k PRS, aby bylo 
především možné definovat podmínky, za 
kterých budou členské státy organizovat 
a řídit své skupiny uživatelů, a to na 
základě již dokončených přípravných prací, 
a aby předložila ve vhodnou dobu své 
návrhy, aby je Rada mohla projednat 
a schválit. Používání PRS členskými státy 
bude volitelné. Provozní náklady této 
služby by měli hradit účastníci na 
nekomerční bázi.

Or. de

Odůvodnění

Provozní náklady na PRS nemají hradit uživatelé, ale účastníci. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rada opakovaně uvedla, že systém 
vytvořený na základě programu Galileo je 
systém civilní pod civilní kontrolou, tj. 
prováděný podle civilních standardů na 
základě civilních požadavků a pod 
kontrolou institucí Unie.

(3) Evropský parlament a Rada opakovaně 
uvedly, že systém vytvořený na základě 
programu Galileo je systém civilní pod 
civilní kontrolou, tj. prováděný podle 
civilních standardů na základě civilních 
požadavků a pod kontrolou institucí Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 

(4) PRS je z různých služeb nabízených 
evropskými systémy družicové navigace 
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službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
odběratelům zajišťovat nepřetržitost 
služby i v nejvážnějších krizových 
situacích. Důsledky porušení 
bezpečnostních pravidel při používání této 
služby nejsou omezeny na příslušného
uživatele, ale potenciálně se vztahují i na 
jiné uživatele. Používání a řízení PRS tak 
spadají do společné odpovědnosti 
členských států za bezpečnost Evropské 
unie i za jejich vlastní bezpečnost. V tomto 
kontextu musí být přístup k PRS jasně 
omezený na určité kategorie uživatelů, 
kteří jsou pod stálou kontrolou.

službou, která je zároveň nejvíce 
zabezpečená a nejvíce citlivá. Musí 
účastníkům zajišťovat nepřetržitost služby 
i v nejvážnějších krizových situacích. 
Důsledky porušení bezpečnostních pravidel 
při používání této služby nejsou omezeny 
na příslušného uživatele, ale potenciálně se 
vztahují i na jiné uživatele. Při účasti
a řízení PRS tak spadají do společné 
odpovědnosti členských států za 
bezpečnost Evropské unie i za jejich 
vlastní bezpečnost. V tomto kontextu musí 
být přístup k PRS jasně omezený na určité 
kategorie uživatelů, kteří jsou pod stálou 
kontrolou.
(Tato změna platí pro celý text. V případě 
přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude 
nutné provést odpovídající úpravy v celém 
textu.)

Or. de

Odůvodnění

V celém znění rozhodnutí je užitečné jasně rozlišovat mezi účastníky (Rada, Komise, členské 
státy, odpovědné  agentury, třetí země, mezinárodní organizace) a uživateli (oprávněné 
fyzické či právnické osoby).

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dále, aby se ve světovém měřítku 
podpořilo používání evropské technologie 
pro zabezpečené vládní aplikace v oblasti 
družicové navigace, je třeba stanovit 
podmínky, za kterých mohou některé třetí 
státy a mezinárodní organizace používat
PRS, přičemž prvořadou otázkou je 
dodržování bezpečnostních požadavků.

(7) Dále, aby se ve světovém měřítku 
podpořilo používání evropské technologie 
pro zabezpečené vládní aplikace v oblasti 
družicové navigace, je třeba stanovit 
podmínky – včetně poskytnutí příspěvku –, 
za kterých se mohou některé třetí státy 
a mezinárodní organizace účastnit  PRS, 
přičemž prvořadou otázkou je dodržování 
bezpečnostních požadavků.
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Or. de

Odůvodnění

EU by si měla ponechat možnost požadovat od třetích zemí nebo mezinárodních organizací 
v případě jejich účasti na PRS, aby se podílely na pokrytí nákladů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Co se týká řídicích a kontrolních 
orgánů, ukazuje se, že řešení spočívající 
v tom, že každý odběratel jmenuje 
„odpovědný úřad PRS“ k řízení a kontrole 
svých uživatelů, je nejlepší i pro zajištění 
účinného řízení užívání PRS a usnadňuje 
vztahy mezi různými subjekty pověřenými 
bezpečností a zaručuje trvalou kontrolu 
uživatelů, především uživatelů 
vnitrostátních, při dodržení minimálních 
společných norem. Je třeba poznamenat, že 
odpovědný úřad PRS nemusí být nezbytně 
spojen s určitým členským státem a že 
několik různých odběratelů může 
jmenovat stejný odpovědný úřad PRS.

(10) Co se týká řídicích a kontrolních 
orgánů, ukazuje se, že řešení spočívající 
v tom, že každý účastník jmenuje 
„odpovědný úřad PRS“ k řízení a kontrole 
svých uživatelů, je nejlepší i pro zajištění 
účinného řízení užívání PRS a usnadňuje 
vztahy mezi různými subjekty pověřenými 
bezpečností a zaručuje trvalou kontrolu 
uživatelů, především uživatelů 
vnitrostátních, při dodržení minimálních 
společných norem. Je třeba poznamenat, že 
odpovědný úřad PRS nemusí být nezbytně 
spojen s určitým členským státem a že 
několik různých účastníků může jmenovat 
stejný odpovědný úřad PRS. Bez ohledu 
na to by měl každý členský stát  jednat na 
vlastní odpovědnost, např. při kontrolách 
vývozu. 

Or. de

Odůvodnění

Tento přístup slouží k jednoznačnému určení odpovědnosti. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Co se týče výroby a zabezpečení (13) Co se týče výroby a zabezpečení 
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přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen pouze 
členskému státu, který využívá PRS nebo 
podnikům sídlícím na území členského 
státu, který využívá PRS. Subjekt 
vyrábějící přijímače musí být předem řádně 
schválen evropskou agenturou GNSS, 
stanovenou nařízením (ES) č. xxx/2010 
a musí se podrobit pravidlům definovaným 
akreditačním orgánem založeným v rámci 
této agentury. Odpovědné úřady PRS mají 
za úkol trvale kontrolovat jak dodržování 
akreditačních norem vydaných tímto 
akreditačním orgánem, tak zvláštních 
technických požadavků vyplývajících 
z minimálních společných norem.

přijímačů, bezpečnostní požadavky 
vyžadují, aby byl tento úkol svěřen 
v současné době pouze členskému státu, 
který určil odpovědný úřad PRS nebo 
podnikům sídlícím na území členského 
státu, který určil odpovědný úřad PRS. 
Subjekt vyrábějící přijímače musí být 
předem řádně schválen evropskou 
agenturou GNSS, stanovenou nařízením 
(ES) č. xxx/2010 a musí se podrobit 
pravidlům definovaným akreditačním 
orgánem založeným v rámci této agentury. 
Odpovědné úřady PRS mají za úkol trvale 
kontrolovat jak dodržování akreditačních 
norem vydaných tímto akreditačním 
orgánem, tak zvláštních technických 
požadavků vyplývajících z minimálních 
společných norem. Komise by měla 
posoudit, zda by pod podmínkou 
vzájemnosti mohly být v budoucnu 
výrobou přijímačů PRS pověřeny také 
oprávněné podniky zemí, které nejsou 
členy EU.  

Or. de

Odůvodnění

EU by měla uvážit, zda v budoucnu umožní i třetím zemím podílet se na výrobě přijímačů 
PRS, pod podmínkou, že nevzniknou žádná bezpečnostní rizika , aby se ve světovém měřítku 
podpořilo používání evropské technologie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Komise by měla být zmocněna 
k přijetí aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, aby na jedné 
straně definovala pravidla pro ochranu 
utajovaných informací týkajících se PRS 
a mohla, na straně druhé, měnit minimální 
společné normy.

(15) Komise by měla být zmocněna 
k přijetí aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, aby mohla 
měnit minimální společné normy.
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Or. de

Odůvodnění

Soulad s pozměněným článkem 4.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článků 12, 
13 a 14 definuje pravidla pro ochranu 
utajovaných informací o PRS, především 
pravidla spojená s nutností pro fyzickou 
nebo právnickou osobu získat přístup 
k utajovaným informacím, aby mohla 
vykonávat určitou funkci nebo úkol. 
Každý členský stát oznámí Komisi zvláštní 
ustanovení, která přijme pro provedení 
tohoto odstavce.

2. Každý členský stát zajistí, aby se na 
všechny fyzické osoby s bydlištěm na 
jejich území a na všechny právnické osoby 
usazené na jejich území, jež přicházejí do 
styku s utajovanými informacemi EU 
týkajícími se PRS, vztahovaly 
bezpečnostní předpisy zajišťující stupeň 
ochrany přinejmenším rovnocenný stupni 
zaručenému bezpečnostními předpisy 
Komise1 a bezpečnostními předpisy Rady2

EU.
2a. Členské státy neprodleně informují 
Komisi o přijetí vnitrostátních 
bezpečnostních předpisů uvedených 
v odstavci 1.
2b. Fyzické osoby s bydlištěm ve třetích 
zemích a právnické osoby usazené ve 
třetích zemích mohou mít 
přístup utajovaným informacím EU 
týkajícím se PRS, pouze pokud se na ně 
v těchto zemích vztahují bezpečnostní 
předpisy zajišťující stupeň ochrany 
přinejmenším rovnocenný stupni 
zaručenému bezpečnostními předpisy 
Komise stanovenými v příloze rozhodnutí 
2001/844/ES, ESUO, Euratom 
a bezpečnostními předpisy Rady 
stanovenými v příloze rozhodnutí 
2001/264/ES. Bezpečnostní předpisy ESA 
se považují za rovnocenné uvedeným 
bezpečnostním předpisům. Rovnocennost 
bezpečnostních předpisů použitých ve třetí 
zemi je možno uznat v dohodě s touto 
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zemí.
1Rozhodnutí Komise č. 2001/844/ES, ESUO, 
Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se 
mění její jednací řád (Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 
1).
2Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 
19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní 
předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1).

Or. de

Odůvodnění

Obdobné používání článku 14 nařízení (ES) č. 683/2008 o systémech EGNOS a Galileo. 
Ochrana utajovaných informací je zde již uspokojivě upravena. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud se odpovědný úřad PRS nepodřídí 
minimálním společným normám, může 
Komise požadovat, aby tento úřad použil 
technické prostředky evropské agentury 
GNSS.

8. Pokud se odpovědný úřad PRS nepodřídí 
minimálním společným normám, může 
Komise s náležitým přihlédnutím k zásadě 
subsidiarity a případně po obdržení 
dalších cílených informací o požadavcích 
uvedených v odstavci 6 učinit za tímto
účelem doporučení. Komise může
požadovat, aby tento úřad použil technické 
prostředky evropské agentury GNSS.
Příslušný účastník PRS splní během tří 
měsíců doporučení nebo požadavky 
Komise, popř. navrhne jiné změny pro 
dodržování minimálních společných 
norem a uplatní je po dohodě s Komisí.

Pokud dotyčný odpovědný úřad PRS po 
této stanovené lhůtě tří měsíců stále 
nedodržuje minimální společné normy, 
Komise o tom v takovém případě uvědomí 
Radu a Parlament a vydá příslušná 
opatření k nápravě důsledků, jako např. 
jmenování evropské agentury GNSS za 
odpovědný úřad PRS pro tohoto účastníka 
PRS. Náklady nese příslušný účastník 
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PRS.

Or. de

Odůvodnění

Měl by být vytvořen eskalační mechanismus, který zajistí, aby všechny odpovědné úřady PRS 
dodržovaly stanovené minimální normy. Pokud by při používání této služby došlo k porušení 
bezpečnostních předpisů, může to mít následky pro jiné uživatele.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, který využívá PRS, 
může buď sám zajistit, nebo pověřit 
podniky sídlící na území některého 
členského státu, který využívá PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů. Rada nebo 
Komise mohou pověřit členský stát, který 
využívá PRS nebo podniky sídlící na území 
členského státu, který využívá PRS, 
výrobou přijímačů PRS a přidružených 
bezpečnostních modulů.

1. Každý členský stát, který se účastní
PRS, může buď sám zajistit, nebo pověřit 
podniky sídlící na území některého 
členského státu, který jmenoval odpovědný 
úřad PRS, výrobou přijímačů PRS 
a přidružených bezpečnostních modulů. 
Rada nebo Komise mohou pověřit členský 
stát, který jmenoval odpovědný úřad PRS
nebo podniky sídlící na území členského 
státu, který jmenoval odpovědný úřad 
PRS, výrobou přijímačů PRS 
a přidružených bezpečnostních modulů.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna umožňuje těm členským státům, které se neúčastní PRS a které však jmenovaly 
odpovědný úřad PRS, podílet se na výrobě přijímačů PRS. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článcích 4 a 6 je 

1. Pravomoc přijímat technické normy 
uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na 
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Komisi svěřena na dobu neurčitou. neurčitou dobu.

Or. de

Odůvodnění

Soulad s pozměněným článkem 4.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský program družicové navigace Galileo bude celkem nabízet pět typů služeb: 
otevřenou službu, službu na komerční bázi, službu pro zajištění bezpečnosti, službu pomoci a 
záchrany, jakož i veřejnou regulovanou službu. Tento návrh se týká posledně jmenované 
veřejné regulované služby (PRS), která je vyhrazena pouze státem schváleným uživatelům 
pro citlivé aplikace (jako např. klíčová infrastruktura, doprava, vnitřní a vnější bezpečnost, 
pohotovostní služby), které vyžadují vysokou přesnost a spolehlivost, což je důvodem, proč 
PRS využívá silné a zašifrované signály. 

Návrh Komise vytváří podrobný právní rámec pro pravidla přístupu k PRS a řízení i kontrolu 
uživatelů s cílem zaručit bezpečnost systému a ochranu informací. Jelikož určité aplikace této 
služby mohou být politicky a strategicky citlivé, a aby byla zaručena potřebná vysoká 
bezpečnost, je nutné při vytváření tohoto právního rámce postupovat velmi pečlivě.  To 
zahrnuje i společný a harmonizovaný postup schvalování uživatelů ze strany účastníků.  PRS 
má být sice podle plánu uvedena do provozu v roce 2014, je však důležité, aby byl již předem 
vytvořen potřebný právní rámec tak, aby členské státy a jiné zúčastněné subjekty měly 
dostatek času k zavedení různých mechanismů dohledu a dosažení potřebných bezpečnostních 
norem.  

Návrh Komise vytváří rámec k tomu, aby účastníci PRS (členské státy na základě 
dobrovolnosti, Rada, Komise, případně za určitých podmínek i agentury Evropské unie, třetí 
země a mezinárodní organizace), řádně povolovali vybraným uživatelům PRS, aby vlastnili 
nebo používali přijímače PRS. Součástí návrhu je: 
 požadavek, aby pro každého účastníka PRS byl určen odpovědný úřad PRS, který by dané 

uživatele, kterým je povoleno vyrábět, vlastnit či používat přijímače PRS, efektivně řídil 
a kontroloval;

 stanovení společných minimálních norem, které musí všichni účastníci splňovat;
 zavedení celoevropského postupu schvalování a mechanismu kontroly pro výrobu 

přijímače PRS a jeho bezpečnostních modulů;
 stanovení přísnějších pravidel pro vývoz vybavení a technologií souvisejících 

s používáním PRS; 
 stanovení podmínek, za kterých se mohou mezinárodní organizace a třetí země případně 

na PRS podílet.

Zpravodaj vítá návrh Komise. PRS patří k jedné ze základních služeb, kterou Galileo nabízí 
a pro kterou je zajišťována i v závažných krizových situacích nepřetržitost služby 
a bezpečnost. Jelikož nedodržování bezpečnostních pravidel může mít dopad i na jiné 
účastníky a uživatele (např. nedostatky týkající se bezpečnosti by mohly zapříčinit 
nepovolené a nepřátelské využívání PRS), mělo by používání, řízení a kontrola přístupu k 
PRS probíhat na základě společných norem. Zpravodaj se domnívá, že zde navržený 
mechanismus zajištění bezpečnosti nabízí potřebnou rovnováhu mezi definováním společných 
minimálních norem a kontrolou dodržování pravidel na úrovni EU na jedné straně 
a decentralizací stávající kontrolní funkce členských států na straně druhé. 

Zpravodaj by rád zdůraznil některé body, které by mohly mít význam pro další diskusi: 
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 Právní stránka textu by měla být upřesněna s ohledem na rozlišení mezi účastníky 
a uživateli PRS.  Je důležité jednotné používání definic v textu. 

 Účast na PRS je pro každý členský stát dobrovolná. Stejně tak rozhodují členské státy 
samostatně o povaze využívání PRS a o tom, zda uživatelé mají za tuto službu platit 
(přitom je třeba zohlednit, že signál GPS je bezplatný).  Jelikož se pravděpodobně od 
počátku nebudou PRS účastnit všechny členské státy, bylo by spravedlivé, aby vnitrostátní 
operační náklady pokrývaly jen ty členské státy, instituce a další (mezinárodní) 
organizace, které se na PRS podílejí. 

 Momentálně je sice třeba, a to i s ohledem na bezpečnostní hlediska, omezit výrobu 
přijímačů PRS pouze na území EU. V budoucnu by však bylo případně možné výrobu 
rozšířit i o jiné země, jako je Švýcarsko, Norsko nebo USA.  K tomu je samozřejmě nutné 
uzavřít příslušné dohody o bezpečnosti, které budou upravovat i podmínky pro takovou 
možnost, aby tak byly zaručeny společné minimální normy. 

 Protože porušení bezpečnostních předpisů má také dopad na ostatní účastníky a uživatele 
a mohlo by vést k nejisté situaci, měl by být pro případy, kdy daný úřad PRS nesplňuje 
společné minimální normy, zaveden jasný postup. Výsledkem tohoto postupu by mělo být 
zajištění toho, aby uvedené normy byly v celé EU uplatňovány. 


