
PR\851848EL.doc PE454.624v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2010/0282(COD)

10.01.2011

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες υπό δημόσιο 
έλεγχο που προσφέρει το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης το 
οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Norbert Glante



PE454.624v01-00 2/16 PR\851848EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες υπό δημόσιο έλεγχο που προσφέρει το 
παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0550),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0318/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της ... 20111,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ... 20112,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 ΕΕ C,  … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
2 ΕΕ C,  … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα που εξέδωσε κατά 
τη συνεδρίασή του της 12ης Οκτωβρίου 
2006, το Συμβούλιο Μεταφορών ζητά από 
την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
δραστήρια τις εργασίες της για την 
εκπόνηση πολιτικής για την πρόσβαση 
στην PRS, με σκοπό να μπορέσει κυρίως 
να καθορίσει τις προϋποθέσεις με τις 
οποίες τα κράτη μέλη θα οργανώσουν και 
θα διαχειριστούν τις ομάδες των χρηστών 
τους που θα έχουν λάβει άδεια από τις 
κυβερνήσεις, βάσει προπαρασκευαστικών 
εργασιών, και να παρουσιάσει τις 
προτάσεις της σε εύθετο χρόνο, ούτως 
ώστε να τις συζητήσει και να τις εγκρίνει 
το Συμβούλιο. Στα ίδια αυτά 
συμπεράσματα, το Συμβούλιο 
Μεταφορών υπενθυμίζει ότι η χρήση της 
PRS από τα κράτη μέλη θα είναι 
προαιρετική και ότι το σύνολο του 
κόστους εκμετάλλευσης αυτής της 
υπηρεσίας θα επιβαρύνει σε μη εμπορική 
βάση τους εγκεκριμένους χρήστες.

(2) Στα συμπεράσματα που εξέδωσε κατά 
τη συνεδρίασή του της 12ης Οκτωβρίου 
2006, το Συμβούλιο Μεταφορών ζητά από 
την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
δραστήρια τις εργασίες της για την 
εκπόνηση πολιτικής για την πρόσβαση 
στην PRS, με σκοπό να μπορέσει κυρίως 
να καθορίσει τις προϋποθέσεις με τις 
οποίες τα κράτη μέλη θα οργανώσουν και 
θα διαχειριστούν τις ομάδες των χρηστών 
τους που θα έχουν λάβει άδεια από τις 
κυβερνήσεις, βάσει προπαρασκευαστικών 
εργασιών, και να παρουσιάσει τις 
προτάσεις της σε εύθετο χρόνο, ούτως 
ώστε να τις συζητήσει και να τις εγκρίνει 
το Συμβούλιο. Η χρήση της PRS από τα 
κράτη μέλη είναι προαιρετική. Το κόστος
εκμετάλλευσης αυτής της υπηρεσίας θα 
πρέπει να επιβαρύνει σε μη εμπορική βάση 
τους συμμετέχοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κόστος εκμετάλλευσης για την PRS θα πρέπει να επιβαρύνει τους συμμετέχοντες και όχι τους 
εγκεκριμένους χρήστες.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Συμβούλιο επισήμανε
επανειλημμένως ότι το σύστημα που έχει 
συσταθεί δυνάμει του προγράμματος 

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επεσήμαναν επανειλημμένως 
ότι το σύστημα που έχει συσταθεί δυνάμει 
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Galileo αποτελεί πολιτικό σύστημα υπό 
πολιτικό έλεγχο, το οποίο έχει υλοποιηθεί 
σύμφωνα με πολιτικά πρότυπα βάσει 
διατάξεων του αστικού δικαίου και τελεί 
υπό τον έλεγχο των οργάνων της Ένωσης.

του προγράμματος Galileo αποτελεί 
πολιτικό σύστημα υπό πολιτικό έλεγχο, το 
οποίο έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με 
πολιτικά πρότυπα βάσει διατάξεων του 
αστικού δικαίου και τελεί υπό τον έλεγχο 
των οργάνων της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η PRS, μεταξύ των διαφόρων 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τα 
ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, είναι η πλέον ασφαλής 
και ταυτόχρονα η πλέον ευαίσθητη 
υπηρεσία. Πρέπει να εξασφαλίζει, προς 
όφελος των κύριων χρηστών της, τη 
συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ακόμη 
και στις πλέον σοβαρές καταστάσεις 
κρίσης. Οι συνέπειες μιας παράβασης των 
κανόνων ασφάλειας κατά τη χρήση αυτής 
της υπηρεσίας δεν περιορίζονται στο 
συγκεκριμένο εγκεκριμένο χρήστη, αλλά 
επεκτείνονται ενδεχομένως και σε άλλους 
χρήστες. Η χρήση και η διαχείριση της 
PRS συνεπάγονται επομένως κοινή ευθύνη 
των κρατών μελών τόσο για την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τη 
δική τους ασφάλεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 
πρόσβαση στην PRS πρέπει να 
περιορίζεται αυστηρά σε ορισμένες 
κατηγορίες εγκεκριμένων χρηστών, οι 
οποίοι αποτελούν αντικείμενο μόνιμου 
ελέγχου.

(4) Η PRS, μεταξύ των διαφόρων 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τα 
ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, είναι η πλέον ασφαλής 
και ταυτόχρονα η πλέον ευαίσθητη 
υπηρεσία. Πρέπει να εξασφαλίζει, προς 
όφελος των συμμετεχόντων της, τη 
συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ακόμη 
και στις πλέον σοβαρές καταστάσεις 
κρίσης. Οι συνέπειες μιας παράβασης των 
κανόνων ασφάλειας κατά τη χρήση αυτής 
της υπηρεσίας δεν περιορίζονται στο 
συγκεκριμένο εγκεκριμένο χρήστη, αλλά 
επεκτείνονται ενδεχομένως και σε άλλους 
χρήστες. Η συμμετοχή στην PRS και η 
διαχείρισή της συνεπάγονται επομένως 
κοινή ευθύνη των κρατών μελών τόσο για 
την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσο και για τη δική τους ασφάλεια. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση στην PRS 
πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε 
ορισμένες κατηγορίες εγκεκριμένων 
χρηστών, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο 
μόνιμου ελέγχου.

(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της θα 
απαιτήσει αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο 
το κείμενο.)
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Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να γίνεται στο σύνολο του κειμένου της απόφασης σαφής διάκριση μεταξύ των 
συμμετεχόντων (Συμβούλιο, Επιτροπή, κράτη μέλη, εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί, τρίτες χώρες, 
διεθνείς οργανισμοί) και των χρηστών (εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Εξάλλου, για να προωθηθεί σε 
παγκόσμια κλίμακα η χρήση της 
ευρωπαϊκής τεχνολογίας στις ασφαλείς 
κυβερνητικές εφαρμογές όσον αφορά τη 
δορυφορική ραδιοπλοήγηση, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες ορισμένα τρίτα κράτη και ορισμένες 
διεθνείς οργανώσεις θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην PRS, ενώ η συμμόρφωση 
στις απαιτήσεις ασφάλειας εξακολουθεί 
οπωσδήποτε να έχει πρωταρχική σημασία.

(7) Εξάλλου, για να προωθηθεί σε 
παγκόσμια κλίμακα η χρήση της 
ευρωπαϊκής τεχνολογίας στις ασφαλείς 
κυβερνητικές εφαρμογές όσον αφορά τη 
δορυφορική ραδιοπλοήγηση, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις –
συμπεριλαμβανομένης της καταβολής 
συμμετοχής– υπό τις οποίες ορισμένα 
τρίτα κράτη και ορισμένες διεθνείς 
οργανώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν
στην PRS, ενώ η συμμόρφωση στις 
απαιτήσεις ασφάλειας εξακολουθεί 
οπωσδήποτε να έχει πρωταρχική σημασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί από τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην PRS τη συμμετοχή τους στο κόστος.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τα όργανα διαχείρισης 
και ελέγχου, φαίνεται ότι η λύση που 
συνίσταται στο να διορίσει κάθε κύριος 
χρήστης μια αρμόδια αρχή PRS για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των 

(10) Όσον αφορά τα όργανα διαχείρισης 
και ελέγχου, φαίνεται ότι η λύση που 
συνίσταται στο να διορίσει κάθε 
συμμετέχων μια αρμόδια αρχή PRS για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των 
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εγκεκριμένων χρηστών, είναι η πλέον 
κατάλληλη για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής διαχείρισης της χρήσης 
της PRS, καθόσον διευκολύνει τις σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που 
είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια και 
εγγυάται το μόνιμο έλεγχο των 
εγκεκριμένων χρηστών και ιδιαίτερα 
αυτών του ίδιου κράτους, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα το σεβασμό των ελάχιστων 
κοινών κανόνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
μια αρμόδια αρχή PRS δεν είναι 
απαραιτήτως συνδεδεμένη με ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και ότι 
πλείονες κύριοι χρήστες μπορούν να 
διορίσουν την ίδια αρμόδια αρχή PRS.

εγκεκριμένων χρηστών, είναι η πλέον 
κατάλληλη για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής διαχείρισης της χρήσης 
της PRS, καθόσον διευκολύνει τις σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που 
είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια και 
εγγυάται το μόνιμο έλεγχο των 
εγκεκριμένων χρηστών και ιδιαίτερα 
αυτών του ίδιου κράτους, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα το σεβασμό των ελάχιστων 
κοινών κανόνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
μια αρμόδια αρχή PRS δεν είναι 
απαραιτήτως συνδεδεμένη με ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και ότι 
πλείονες συμμετέχοντες μπορούν να 
διορίσουν την ίδια αρμόδια αρχή PRS. 
Ανεξάρτητα από αυτό θα πρέπει κάθε 
κράτος μέλος να φέρει το ίδιο την ευθύνη 
π.χ. για τον έλεγχο των εξαγωγών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο την σαφή κατανομή των ευθυνών.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Όσον αφορά την κατασκευή και την 
ασφάλεια των δεκτών, οι απαιτήσεις 
ασφάλειας υπαγορεύουν ότι αυτό το 
καθήκον δεν μπορεί να ανατεθεί παρά σε 
κράτος μέλος το οποίο έχει δυνατότητα 
προσφυγής στην PRS ή σε επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους 
μέλους το οποίο έχει δυνατότητα 
προσφυγής στην PRS. Εξάλλου, η 
επιχείρηση που κατασκευάζει δέκτες 
πρέπει να έχει εγκριθεί δεόντως εκ των 
προτέρων από τον οργανισμό του 
ευρωπαϊκού GNSS που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. xxx/2010 και να 
συμμορφώνεται στους κανόνες που 

(13) Όσον αφορά την κατασκευή και την 
ασφάλεια των δεκτών, οι απαιτήσεις 
ασφάλειας υπαγορεύουν ότι αυτό το 
καθήκον δεν μπορεί να ανατεθεί παρά σε 
κράτος μέλος το οποίο έχει διορίσει 
αρμόδια αρχή PRS ή σε επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους 
μέλους το οποίο έχει διορίσει αρμόδια 
αρχή PRS. Εξάλλου, η επιχείρηση που 
κατασκευάζει δέκτες πρέπει να έχει 
εγκριθεί δεόντως εκ των προτέρων από τον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
xxx/2010 και να συμμορφώνεται στους 
κανόνες που καθορίζονται από την αρχή 
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καθορίζονται από την αρχή της 
πιστοποίησης που συστάθηκε στο πλαίσιο 
αυτού του οργανισμού. Εναπόκειται στις 
αρμόδιες αρχές της PRS να ελέγχουν 
μονίμως τη συμμόρφωση τόσο στους 
κανόνες πιστοποίησης που εκδίδει η εν 
λόγω αρχή πιστοποίησης όσο και στις 
ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τους ελάχιστους κοινούς 
κανόνες.

της πιστοποίησης που συστάθηκε στο 
πλαίσιο αυτού του οργανισμού. 
Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της PRS 
να ελέγχουν μονίμως τη συμμόρφωση 
τόσο στους κανόνες πιστοποίησης που 
εκδίδει η εν λόγω αρχή πιστοποίησης όσο 
και στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τους ελάχιστους κοινούς 
κανόνες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι και οι εξουσιοδοτημένες 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτες χώρες θα μπορούν, υπό τον όρο 
της αμοιβαιότητας,  να αναλαμβάνουν 
μελλοντικά την κατασκευή των δεκτών 
PRS.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας επέκτασης της ευρωπαϊκής τεχνολογίας η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει μελλοντικά και τρίτες χώρες στον τομέα της 
παραγωγής των δεκτών PRS, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά 
την ασφάλεια.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης 
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 290 
της συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό, αφενός, να 
θεσπίζει κανόνες για την προστασία 
διαβαθμισμένων πληροφοριών που 
αφορούν την PRS και, αφετέρου, να 
μπορεί να τροποποιεί τους ελάχιστους 
κοινούς κανόνες.

(15) Είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 290 
της συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να μπορεί 
να τροποποιεί τους ελάχιστους κοινούς 
κανόνες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία επί του άρθρου 4.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
12, 13 και 14, τους κανόνες σχετικά με 
την προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών που αφορούν την PRS, 
ιδιαίτερα εκείνους τους κανόνες που 
διέπουν την ανάγκη να έχει ένα νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, ούτως 
ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ένα 
συγκεκριμένο καθήκον ή έργο. Κάθε 
κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή 
τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για 
κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο 
έδαφός τους ή κάθε νομική οντότητα 
εγκατεστημένη στο έδαφός τους που 
ασχολείται με διαβαθμισμένες 
πληροφορίες που αφορούν την PRS, να 
ισχύουν κανονισμοί ασφαλείας που να 
διασφαλίζουν προστασία τουλάχιστον 
ισοδύναμη με εκείνη που διασφαλίζουν οι 
κανονισμοί ασφαλείας της Επιτροπής1

και οι κανονισμοί ασφαλείας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης2.

2α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή για τη θέσπιση των 
εθνικών κανονισμών ασφαλείας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
2β. Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε 
τρίτες χώρες και νομικές οντότητες 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες δύνανται 
να χειρίζονται διαβαθμισμένες 
πληροφορίες ΕΕ για τα προγράμματα, 
μόνον εφόσον τα πρόσωπα και οι 
οντότητες υπόκεινται, στις χώρες αυτές, 
σε κανονισμούς ασφαλείας που 
εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας 
τουλάχιστον ισοδύναμο προς εκείνον που 
εξασφαλίζουν οι κανόνες ασφαλείας της 
Επιτροπής, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, 
ΕΚΑΧ, Ευρατόμ και οι κανονισμοί 
ασφαλείας του Συμβουλίου, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα της 
απόφασης 2001/264/ΕΚ. Οι κανονισμοί 
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ασφαλείας του ESA θεωρούνται 
ισοδύναμοι προς τους εν λόγω 
κανονισμούς και κανόνες. Η ισοδυναμία 
των κανονισμών ασφαλείας που 
εφαρμόζονται σε τρίτη χώρα είναι 
δυνατόν να αναγνωρισθεί σε συμφωνία με 
τη χώρα αυτή.
1 Παράρτημα απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, 
Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 
2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού 
κανονισμού της (ΕΕ L 317, 3.12.2001, σ.1).
2 Παράρτημα απόφασης 2001/264/EΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την 
έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1).

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 σχετικά με τα 
προγράμματα EGNOS και Galileo, το οποίο ρυθμίζει με ικανοποιητικό τρόπο την προστασία 
των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης 
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν μια αρμόδια αρχή PRS δεν 
συμμορφώνεται με τους ελάχιστους 
κοινούς κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να 
απαιτήσει τη χρήση, από αυτή την αρχή, 
των τεχνικών μέσων του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS.

8. Όταν μια αρμόδια αρχή PRS δεν 
συμμορφώνεται με τους ελάχιστους 
κοινούς κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώσει σύσταση λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας – και, κατά περίπτωση, 
μετά από την συγκέντρωση περισσότερων 
στοχευμένων πληροφοριών σχετικά με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 6. Η Επιτροπή μπορεί να 
απαιτήσει τη χρήση, από αυτή την αρχή, 
των τεχνικών μέσων του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS. Ο ενδιαφερόμενος 
συμμετέχων στην PRS συμμορφώνεται
εντός τριών μηνών μετά από τη σύσταση 
ή το αίτημα της Επιτροπής ή προτείνει 
άλλες τροποποιήσεις προκειμένου να 
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συμμορφωθεί με τους ελάχιστους κοινούς 
κανόνες και εφαρμόζει αυτές τις 
τροποποιήσεις σε συμφωνία με την 
Επιτροπή.
Σε περίπτωση που μετά από το πέρας του 
τριμήνου η ενδιαφερόμενη αρχή PRS 
εξακολουθεί να μην πληροί τους 
ελάχιστους κοινούς κανόνες, η Επιτροπή 
ενημερώνει το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο και λαμβάνει κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, πχ. ορίζοντας τον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS ως 
αρμόδια αρχή PRS για τον συγκεκριμένο 
συμμετέχοντα στην PRS. Ο 
ενδιαφερόμενος συμμετέχων στην PRS 
αναλαμβάνει το κόστος που προκύπτει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εφαρμοστεί κλιμακωτός μηχανισμός που να εξασφαλίζει ότι όλες οι αρχές PRS 
πληρούν τους ελάχιστους κανόνες. Η ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας κατά τη 
χρήση αυτής της υπηρεσίας μπορεί να έχει συνέπειες και για άλλους χρήστες.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος που έχει δικαίωμα 
προσφυγής στην PRS μπορεί είτε να 
εξασφαλίζει το ίδιο, είτε να αναθέτει σε 
επιχειρήσεις που εγκατεστημένες στο 
έδαφος κράτους μέλους που έχει δικαίωμα 
προσφυγής στην PRS, την κατασκευή των 
δεκτών PRS και των συνδεδεμένων 
μονάδων ασφάλειας. Το Συμβούλιο ή η 
Επιτροπή μπορεί να εμπιστευτεί σε ένα 
κράτος μέλος που έχει δικαίωμα 
προσφυγής στην PRS ή σε επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους που έχει δικαίωμα 
προσφυγής στην PRS την κατασκευή 

1. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει 
στην PRS μπορεί είτε να εξασφαλίζει το 
ίδιο, είτε να αναθέτει σε επιχειρήσεις που 
εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους 
μέλους που συμμετέχει στην PRS, την 
κατασκευή των δεκτών PRS και των 
συνδεδεμένων μονάδων ασφάλειας. Το 
Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορεί να 
εμπιστευτεί σε ένα κράτος μέλος που 
συμμετέχει στην PRS ή σε επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους που συμμετέχει στην PRS 
την κατασκευή δεκτών PRS και των 
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δεκτών PRS και των συνδεδεμένων 
μονάδων ασφάλειας.

συνδεδεμένων μονάδων ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην PRS, αλλά έχουν ορίσει 
αρχή PRS να συμμετέχουν στην παραγωγή των δεκτών PRS.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιτροπή νομιμοποιείται να εκδίδει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 4, 6 και 8 για 
περίοδο αόριστης διάρκειας.

1. Επιτροπή νομιμοποιείται να εκδίδει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 για περίοδο 
αόριστης διάρκειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία επί του άρθρου 4.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo θα προσφέρει συνολικά 
πέντε υπηρεσίες:  την ανοιχτή υπηρεσία, την εμπορική υπηρεσία, την ασφαλή υπηρεσία, την 
υπηρεσία αναζήτησης και διάσωσης, και την κυβερνητική υπηρεσία. Η παρούσα πρόταση 
πραγματεύεται την κυβερνητική υπηρεσία (PRS), που προορίζεται αποκλειστικά για τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες και αφορά ευαίσθητες εφαρμογές (όπως είναι οι υποδομές 
ζωτικής σημασίας, η κυκλοφορία, η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης). Αυτές οι εφαρμογές απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια και αξιοπιστία, και για 
αυτόν τον λόγο η PRS χρησιμοποιεί ισχυρά και κρυπτογραφημένα σήματα. 

Με την πρόταση της Επιτροπής θεσπίζεται λεπτομερές νομικό πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο 
πρόσβασης στην PRS, τη διαχείριση και τον έλεγχο των χρηστών, έτσι ώστε να μπορεί να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος και η προστασία των πληροφοριών. Επειδή 
ορισμένες χρήσεις της υπηρεσίας ενδέχεται να είναι πολιτικά και στρατηγικά ευαίσθητες και 
απαιτούν την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, θα πρέπει η δημιουργία του πλαισίου 
αυτού να πραγματοποιηθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό περιλαμβάνει μια 
κοινή και εναρμονισμένη διαδικασία αδειοδότησης των χρηστών από τους συμμετέχοντες. 
Αν και δεν αναμένεται η PRS να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2014, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο πριν από τη λήξη της προθεσμίας, έτσι ώστε τα 
κράτη μέλη και άλλοι παράγοντες να έχουν αρκετό χρόνο για να εφαρμόσουν τους διάφορους 
μηχανισμούς επιτήρησης και να εκπληρώσουν τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ένα πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες 
στην PRS (τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, οι οργανισμοί της Ε.Ε., τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί) μπορούν να 
εξουσιοδοτούν δεόντως επιλεγμένους χρήστες του PRS για κατοχή ή χρήση δέκτη PRS.  Η 
πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:
 την απαίτηση να ορίσουν όλοι οι συμμετέχοντες στην PRS μία αρμόδια αρχή PRS, 

αρμοδιότητα της οποίας θα είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο έλεγχος κάθε χρήστη 
που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παρασκευή, την κατοχή ή χρήση δεκτών PRS·

 την ανάπτυξη κοινών ελάχιστων κανόνων που πρέπει να τηρούνται από όλους τους 
συμμετέχοντες·

 την καθιέρωση διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και μηχανισμού παρακολούθησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατασκευή των δεκτών PRS και των μονάδων ασφαλείας 
τους·

 τον καθορισμό αυστηρών κανόνων για την εξαγωγή εξοπλισμού και τεχνολογίας που 
σχετίζονται με τη χρήση της PRS·

 τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
συμμετάσχουν στην PRS διεθνείς οργανισμοί και τρίτες χώρες.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. Η PRS 
είναι μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα Galileo και είναι μάλιστα η 
υπηρεσία που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας σε 
καταστάσεις κρίσης. Δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας 
μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε άλλους συμμετέχοντες και χρήστες (π.χ. κενά στον τομέα της 
ασφάλειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράνομη και εχθρική χρήση της PRS), θα πρέπει 
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η χρήση, η διαχείριση και ο έλεγχος της πρόσβασης στην PRS να βασίζονται σε κοινούς 
κανόνες. Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός για την εγγύηση της 
ασφάλειας προσφέρει την απαιτούμενη ισορροπία ανάμεσα στον καθορισμό κοινών 
ελάχιστων κανόνων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες αυτούς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από τη μία πλευρά,  και στην αποκέντρωση του εποπτικού έργου που 
ασκούν σήμερα τα κράτη μέλη από την άλλη.

Ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει ορισμένα σημεία που μπορεί να αποδειχθούν σημαντικά 
για την περαιτέρω συζήτηση:
 Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει διευκρινίζει περισσότερο τη διαφορά μεταξύ των 

συμμετεχόντων και των χρηστών της PRS. Είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιούνται 
με συνέπεια οι ορισμοί μέσα στο κείμενο·

 Η συμμετοχή των κρατών μελών στην PRS είναι εθελοντική.  Κατά τον ίδιο τρόπο, το 
κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο χρήσης της PRS όπως 
και σχετικά με το εάν οι χρήστες θα χρεώνονται για την υπηρεσία αυτή (στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το GPS είναι δωρεάν). Καθώς ενδέχεται να μην 
συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη από την αρχή στην PRS θα ήταν δίκαιο να 
επιβαρύνονται με τα εθνικά λειτουργικά έξοδα μόνο τα κράτη μέλη και οι διεθνείς και 
άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην PRS.

 Παρόλο που είναι ακόμη αναγκαίο - ιδίως για λόγους ασφαλείας - να επιτρέπεται η 
κατασκευή δεκτών PRS μόνο στο έδαφος της Ένωσης, στο μέλλον θα είναι δυνατόν να 
επεκταθεί η παραγωγή και σε άλλες χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία ή οι Ηνωμένες 
Πολιτείες.  Για να πραγματοποιηθεί αυτό, είναι ασφαλώς αναγκαίο να συναφθούν 
κατάλληλες συμφωνίες ασφαλείας, οι οποίες θα ρυθμίζουν, εκτός των άλλων, τους όρους 
για τη χορήγηση της άδειας πρόσβασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
κοινών ελάχιστων κανόνων·

 Καθώς η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας έχει συνέπειες και για άλλους 
συμμετέχοντες και χρήστες και καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες 
καταστάσεις, θα ήταν σωστό να οριστεί ακριβής διαδικασία, που να εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις που οι αρχές PRS δεν τηρούν τους κοινούς ελάχιστους κανόνες. Αυτό που θα 
πρέπει τελικά να εξασφαλίζει η διαδικασία αυτή είναι η τήρηση των εν λόγω κανόνων σε 
όλη την επικράτεια της ΕΕ. 


