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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb 
Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava 
avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0550);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0318/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... 2011. aasta arvamust1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... 2011. aasta arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja väliskomisjoni 
arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Oma 12. oktoobri 2006. aasta (2) Oma 12. oktoobri 2006. aasta 

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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kohtumisel vastu võetud järeldustes esitas 
transpordinõukogu komisjonile palve 
jätkata aktiivselt PRSile 
juurdepääsupoliitika väljatöötamist, 
eelkõige selleks, et määrata kindlaks kord, 
mille alusel liikmesriigid oma 
kasutajagruppe korraldavad ja haldavad, 
ning esitada oma ettepanekud õigeaegselt 
nõukogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks. 
Sama kohtumise järeldustes tuletas 
transpordinõukogu meelde, et PRSi 
kasutamine pole liikmesriikidele 
kohustuslik ning et kõik teenuse 
ekspluatatsioonikulud kannavad 
mittekaubanduslikel alusel kasutajad.

kohtumisel vastu võetud järeldustes esitas 
transpordinõukogu komisjonile palve 
jätkata aktiivselt PRSile 
juurdepääsupoliitika väljatöötamist, 
eelkõige selleks, et määrata kindlaks kord, 
mille alusel liikmesriigid oma 
kasutajagruppe korraldavad ja haldavad, 
ning esitada oma ettepanekud õigeaegselt 
nõukogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks. 
PRSi kasutamine pole liikmesriikidele 
kohustuslik. Kõik teenuse 
ekspluatatsioonikulud peaksid kandma
mittekaubanduslikel alusel tarbijad.

Or. de

Selgitus

Mitte kasutajad, vaid tarbijad peaksid kandma PRSi ekspluatatsioonikulud.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõukogu on korduvalt toonitanud, et 
Galileo programmil põhinev süsteem on 
tsiviilhalduses olev tsiviilsüsteem, see 
tähendab liidu institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem.

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu on 
korduvalt toonitanud, et Galileo 
programmil põhinev süsteem on 
tsiviilhalduses olev tsiviilsüsteem, see 
tähendab liidu institutsioonide kontrolli all 
tsiviilstandardite alusel tsiviilkasutuseks 
mõeldud süsteem.

Or. de
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 
pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum. 
See peab oma kasutajatele tagama
katkematu teenuse ka kõige raskemates 
kriisiolukordades. Teenuse kasutamise 
reeglite rikkumise tagajärjed ei piirdu 
rikkumise toime pannud kasutajaga, vaid 
võivad mõjutada ka teisi kasutajaid. PRSi 
kasutamine ja haldamine apelleerivad 
seega liikmesriikide ühisvastutusele 
Euroopa Liidu ja nende eneste julgeoleku 
eest. Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 
kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

(4) Kõigist Euroopa 
satelliitraadionavigatsioonisüsteemide 
pakutavatest teenustest on PRS kõige 
kõrgema turvalisusega ja kõige tundlikum.
See peab oma tarbijatele tagama 
katkematu teenuse ka kõige raskemates 
kriisiolukordades. Teenuse kasutamise 
reeglite rikkumise tagajärjed ei piirdu 
rikkumise toime pannud kasutajaga, vaid 
võivad mõjutada ka teisi kasutajaid. PRSi 
tarbimine ja haldamine apelleerivad seega 
liikmesriikide ühisvastutusele Euroopa 
Liidu ja nende eneste julgeoleku eest. 
Seega peab juurdepääs PRSile olema 
rangelt piiratud teatud kasutajate 
kategooriatega, mida pidevalt 
kontrollitakse.

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses; muudatuse vastuvõtmisel 
viiakse see sisse kogu tekstis.)

Or. de

Selgitus

Oleks kasulik teha kogu tekstis selgelt vahet tarbijatel (nõukogu, komisjon, liikmesriigid, 
juurdepääsuõigusega ametid, kolmandad riigid, rahvusvahelised organisatsioonid) ja 
kasutajatel (volitatud füüsilised või juriidilised isikud).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lisaks tuleb valitsustele kasutamiseks 
määratud ja kõrgendatud turvalisusega 
Euroopa päritolu 
satelliitraadionavigatsioonitehnoloogia 

(7) Lisaks tuleb valitsustele kasutamiseks 
määratud ja kõrgendatud turvalisusega 
Euroopa päritolu 
satelliitraadionavigatsioonitehnoloogia 
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edendamiseks maailma mastaabis näha ette 
tingimused, mille täitmisel on teatavatel 
kolmandatel riikidel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel võimalus PRSi
kasutada, pidades seejuures silmas, et 
esmatähtis on kõigi turvanõuete täitmine.

edendamiseks maailma mastaabis näha ette 
tingimused, kaasa arvatud kulude 
kandmise kohta, mille täitmisel on 
teatavatel kolmandatel riikidel ja 
rahvusvahelistel organisatsioonidel 
võimalus PRSi tarbida, pidades seejuures 
silmas, et esmatähtis on kõigi turvanõuete 
täitmine.

Or. de

Selgitus

EL peaks jätma kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele võimaluse 
kanda PRSi tarbimise korral kulusid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Haldus-ja kontrollorganite suhtes 
ilmneb, et lahendus, mille kohaselt iga 
tarbija peab määrama PRSi eest vastutava 
asutuse oma kasutajate haldamiseks ja 
kontrolliks, on optimaalne PRSi 
kasutamise tõhusa halduse tagamise 
seisukohast, kuna see hõlbustab suhteid 
erinevate turvalisuse eest vastutavate 
üksuste vahel ja tagab kasutajate, eriti 
kohalike kasutajate pideva kontrolli 
vastavalt ühistele miinimumnõuetele. 
Tuleb toonitada, et PRSi eest vastutav 
asutus ei pea olema ilmtingimata seotud 
ühe konkreetse liikmesriigiga ja et mitu 
tarbijat võivad nimetada ühe PRSi eest 
vastutava asutuse.

(10) Haldus-ja kontrollorganite suhtes 
ilmneb, et lahendus, mille kohaselt iga 
tarbija peab määrama PRSi eest vastutava 
asutuse oma kasutajate haldamiseks ja 
kontrolliks, on optimaalne PRSi 
kasutamise tõhusa halduse tagamise 
seisukohast, kuna see hõlbustab suhteid 
erinevate turvalisuse eest vastutavate 
üksuste vahel ja tagab kasutajate, eriti 
kohalike kasutajate pideva kontrolli 
vastavalt ühistele miinimumnõuetele. 
Tuleb toonitada, et PRSi eest vastutav 
asutus ei pea olema ilmtingimata seotud 
ühe konkreetse liikmesriigiga ja et mitu 
tarbijat võivad nimetada ühe PRSi eest 
vastutava asutuse. Sellelt sõltumata peaks 
iga liikmesriik ise vastutama, näiteks 
ekspordikontrolli eest. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on määratleda selgelt vastutus.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab turvakaalutlustel tegeleda ainult 
liikmesriik, kes PRSi kasutab või PRSi
kasutava liikmesriigi territooriumil 
asutatud ettevõtted. Lisaks peab 
vastuvõtjaid tootev üksus olema eelnevalt 
saanud spetsiaalse loa määrusega (EÜ) nr 
xxx/2010 loodud Euroopa GNSSi ametilt 
ja kohustuma järgima antud asutuse juurde 
loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle.

(13) Vastuvõtjate tootmise ja turvalisusega 
saab praegu turvakaalutlustel tegeleda 
ainult liikmesriik, kes on nimetanud PRSi
eest vastutava asutuse, või PRSi eest 
vastutava asutuse nimetanud liikmesriigi 
territooriumil asutatud ettevõtted. Lisaks 
peab vastuvõtjaid tootev üksus olema 
eelnevalt saanud spetsiaalse loa määrusega
(EÜ) nr xxx/2010 loodud Euroopa GNSSi 
ametilt ja kohustuma järgima antud asutuse 
juurde loodud akrediteerimisameti kindlaks 
määratud reegleid. PRSi eest vastutavate 
asutuste ülesandeks on teostada alalist 
kontrolli ühelt poolt akrediteerimisasutuse 
sätestatavatest akrediteerimisnormidest ja 
teiselt poolt ühiste miinimumreeglite 
dikteeritavatest tehnilistest nõuetest 
kinnipidamise üle. Komisjon peaks 
uurima, kas tulevikus võiksid PRS-
vastuvõtjaid toota ka ELi mittekuuluvate 
riikide litsentseeritud ettevõtted, 
tingimusel et järgitakse vastastikkuse 
põhimõtet.

Or. de

Selgitus

EL peaks ELis toodetud tehnika ülemaailmse levitamise eesmärgil hoidma lahti võimalust, et 
tulevikus võivad ka kolmandad riigid osaleda PRS-vastuvõtjate tootmises, kui turvalisusega 
probleeme ei ole.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjonile tuleks anda volitus võtta (15) Komisjonile tuleks anda volitus võtta 
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vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et ühelt poolt saaks määrata kindlaks 
PRSi puudutava salastatud 
informatsiooni kaitse reeglid, ning teiselt 
poolt saaks muuta ühiseid 
miinimumnõudeid.

vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et saaks muuta ühiseid 
miinimumnõudeid.

Or. de

Selgitus

Järjepidevus muudetud artikliga 4.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklitele 12, 13 ja 14 määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
kindlaks PRSi puudutava salastatud teabe 
kaitse eeskirjad, ennekõike selle, mis 
puudutab juriidilise või füüsilise isiku 
vajadust omada juurdepääsu salastatud 
teabele teatavate ametikohuste või 
ülesannete täimiseks. Iga liikmesriik 
teavitab komisjoni erimeetmetest, mida ta 
käesoleva lõike sätete teostamiseks 
rakendab.

2. Liikmesriigid tagavad, et kõik selle
liikmesriigi territooriumil resideerivad 
füüsilised isikud ja seal asutatud 
juriidilised isikud, kellel on juurdepääs 
PRSi puudutavale ELi salastatud teabele,
kohaldavad julgeolekueeskirju, millega 
tagatud kaitse on komisjoni 
julgeolekueeskirjades1 ja nõukogu 
julgeolekueeskirjades2 sätestatud kaitse 
tasemega vähemalt samaväärne.

2 a. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
viivitamatult lõikes 1 osutatud siseriiklike 
julgeolekueeskirjade vastuvõtmisest.
2 b. Kolmandate riikide territooriumil 
resideerivad füüsilised isikud või seal 
asutatud juriidilised isikud võivad 
tegeleda PRSi puudutava ELi salastatud 
teabega ainult siis, kui nendes riikides 
kohaldatakse nende suhtes 
julgeolekueeskirju, millega tagatakse 
kaitse tase, mis on vähemalt samaväärne 
sellega, mis on tagatud komisjoni 
julgeolekueeskirjadega, mis on esitatud 
otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom 
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lisas, ning nõukogu 
julgeolekueeskirjadega, mis on esitatud 
otsuse 2001/264/EÜ lisas. ESA 
julgeolekueeskirju peetakse nende 
eeskirjadega samaväärseteks. Kolmandas 
riigis kohaldatavate julgeolekueeskirjade 
samaväärsust võib tunnustada asjaomase 
riigiga sõlmitava lepinguga.
1 Komisjoni 29. novembri 2001. aasta otsuse 
2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (millega 
muudetakse komisjoni kodukorda) lisa (EÜT L 
317, 3.12.2001, lk 1).
2 Nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsuse 
2001/264/EÜ (millega võetakse vastu nõukogu 
julgeolekueeskirjad) lisa (EÜT L 101, 11.4.2001, 
lk 1).

Or. de

Selgitus

EGNOSe ja Galileo määruse (EÜ) nr 683/2008 artikli 14 vastav kohaldamine. Selles artiklis 
on salastatud teabe kaitse juba rahuldavalt reguleeritud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui PRSi eest vastutav asutus ühiseid 
miinimumnõudeid eirab, võib komisjon 
nõuda, et antud asutus kasutaks Euroopa 
GNSSi tehnilisi vahendeid.

8. Kui PRSi eest vastutav asutus ühiseid 
miinimumnõudeid eirab, võib komisjon, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
subsidiaarsuse põhimõtet ning saades 
vajaduse korral konkreetset lisateavet 
lõikes 6 nimetatud nõuete kohta, esitada 
soovituse. Komisjon võib nõuda, et antud 
asutus kasutaks Euroopa GNSSi tehnilisi 
vahendeid. Asjaomane PRSi tarbija peab 
kolme kuu jooksul kas komisjoni soovitust 
või nõuet järgima või avaldama soovi 
muude muudatuste tegemiseks, et järgida 
ühiseid miinimumnõudeid, ning need 
muudatused komisjoni nõusolekul 
rakendama.
Kui asjaomane PRSi eest vastutav asutus 
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ei suuda kolme kuu jooksul ühiseid 
miinimumnõudeid järgida, teavitab 
komisjon sellest nõukogu ja parlamenti 
ning võtab tagajärgede kõrvaldamiseks 
asjakohaseid meetmeid, näiteks nimetades 
PRSi tarbija PRSi eest vastutavaks 
asutuseks Euroopa GNSSi ameti. Kulud 
kannab asjaomane PRSi tarbija.

Or. de

Selgitus

Tuleks luua laienemisvahend, millega tagatakse, et kõik PRSi eest vastutavad asutused 
miinimumnõudeid järgivad. Kui selle teenuse kasutamisel rikutakse julgeolekueeskirju, võib 
see tuua kaasa tagajärgi ka muude kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes PRSi kasutab, võib 
vastuvõtjate ja turvamoodulite tootmisega 
tegeleda kas ise või usaldada selle oma
territooriumil asutatud ettevõtete hoolde. 
Nõukogu või komisjon võivad vastuvõtjate 
ja turvamoodulite tootmise usaldada kas 
PRSi kasutava liikmesriigi või selle
liikmesriigi territooriumil asutatud 
ettevõtete hoolde.

1. Iga liikmesriik, kes PRSi tarbib, võib 
vastuvõtjate ja turvamoodulite tootmisega 
tegeleda kas ise või usaldada selle PRSi 
eest vastutava asutuse nimetanud 
liikmesriigi territooriumil asutatud 
ettevõtete hoolde. Nõukogu või komisjon 
võivad vastuvõtjate ja turvamoodulite 
tootmise usaldada kas PRSi eest vastutava 
asutuse nimetanud liikmesriigi või PRSi 
eest vastutava asutuse nimetanud
liikmesriigi territooriumil asutatud 
ettevõtete hoolde.

Or. de

Selgitus

Muudatus võimaldab liikmesriikidel, kes PRSi ei tarbi, kuid on nimetanud PRSi eest vastutava 
asutuse, osaleda PRS-vastuvõtjate tootmises.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
volitused võtta vastu artiklites 4 ja 6 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
volitused võtta vastu artiklis 6 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

Or. de

Selgitus

Järjepidevus muudetud artikliga 4.
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SELETUSKIRI

Euroopa satelliitraadionavigatsiooniprogramm GALILEO pakub kokku viit teenust: avatud 
teenus, kaubanduslik teenus, sertifitseeritud teenus, otsingu- ja päästeteenus ning avalik 
reguleeritud teenus. Käesolev ettepanek puudutab viimati nimetatud avalikku reguleeritud 
teenust (PRS), mis on mõeldud ainult riiklikult volitatud kasutajatele erilist kaitset vajavat 
kasutamiseks (näiteks väga olulised infrastruktuurid, transport, sise-ja välisjulgeolek, 
hädaabiteenused). Sellised kasutused nõuavad suurt täpsust ja usaldusväärsust, mistõttu PRSi 
puhul kasutatakse tugevaid ja krüpteeritud signaale.

Komisjoni ettepanekuga luuakse üksikasjalik õigusraamistik PRSi juurdepääsu 
reguleerimiseks ning kasutajate haldamiseks ja järelevalveks, millega tagatakse süsteemi 
turvalisus ning andmekaitse. Kuna teenuse teatavad kasutusviisid võivad olla poliitiliselt ja 
strateegiliselt tundlikud, mis nõuab turvalisuse kõrget taset, tuleb õigusraamistiku loomisel 
liikuda edasi väga ettevaatlikult. Nimetatud õigusraamistik hõlmab ühist ja ühtset kasutajate 
autoriseerimisprotseduuri tarbijate poolt. PRS kavatsetakse kasutusele võtta aastal 2014, kuid 
on siiski äärmiselt tähtis luua juba eelnevalt vajalik õigusraamistik, et liikmesriikidel ja 
muudel osalistel oleks piisavalt aega, et luua erinevad kontrollimehhanismid ning täita 
vajalikud turvanõuded. 

Komisjoni ettepanekuga luuakse raamistik, mille alusel annavad PRSi tarbijad (liikmesriigid 
vabatahtlikult, nõukogu, komisjon ning teatavatel tingimustel Euroopa Liidu ametid, 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid) valitud PRSi kasutajatele nõuetekohase 
volituse PRS-vastuvõtja valdamiseks või kasutamiseks. Ettepanek sisaldab järgmisi punkte:
 kohustus määrata igale PRSi tarbijale PRSi eest vastutav asutus, et tagada nende 

kasutajate tõhus haldamine ja kontrollimine, kellel on volitus toota, omada või kasutada 
PRS-vastuvõtjaid; 

 selliste ühiste miinimumnõuete kehtestamine, mida peavad järgima kõik tarbijad; 
 kogu ELi hõlmava autoriseerimisprotseduuri kehtestamine ja kontrollimehhanismi 

loomine PRS-vastuvõtjate ning nende turvamoodulite valmistamiseks;
 rangete eeskirjade koostamine PRSi kasutamiseks mõeldud seadmete ja tehnoloogia 

ekspordi kohta;
 rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide võimaliku PRSi tarbimise 

tingimuste väljatöötamine.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut. PRS on üks põhilisi Galileo abil pakutavaid 
teenuseid, mille katkematus ja turvalisus on tagatud ka kriisiolukorras. Kuna turvanõuete 
rikkumine võib mõjutada ka muid tarbijaid ja kasutajaid (näiteks võivad ohutusalased 
puudujäägid tuua kaasa PRSi loata ning vaenulikel eesmärkidel kasutamise), peaks PRSi 
kasutamine, haldamine ja kontroll toimuma ühiste nõuete alusel. Raportöör on seisukohal, et 
käesolevas ettepanekus esitatud turvalisuse tagamismehhanism võimaldab saavutada õige 
tasakaalu ühelt poolt ELi tasandil toimuva ühiste miinimumnõuete määratlemise ja eeskirjade 
täitmise järelevalve ning teiselt poolt liikmesriikide praeguse järelevalverolli 
detsentraliseerimise vahel. 

Raportöör soovib juhtida tähelepanu mõnedele, edasise arutelu seisukohast olulistele 
punktidele:
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 õigusaktis tuleb senisest selgemalt eristada PRSi tarbijaid ja kasutajaid; tekstis tuleb 
järjekindlalt kasutada ühte määratlust;

 osalemine PRSis on kõigile liikmesriikidele vabatahtlik; samuti otsustavad liikmesriigid 
ise PRSi kasutusviisi üle ja selle üle, kas kasutajad teenuse kasutamise eest maksavad 
(seejuures võetakse arvesse, et GPSi kasutamine on tasuta); kuna kõik liikmesriigid ei
pruugi tarbida PRSi kohe algusest peale, oleks õiglane, kui süsteemi riiklikke 
tegevuskulusid kannavad ainult PRSi tarbivad liikmesriigid, institutsioonid ja muud 
(rahvusvahelised) organisatsioonid; 

 praegu on, muu hulgas turvakaalutlustel, vaja piirata PRS-vastuvõtjate tootmist Euroopa 
Liidu territooriumile; sellele vaatamata võiks tulevikus olla võimalik laiendada tootmist 
muudesse riikidesse, nagu Šveits, Norra või Ameerika Ühendriigid; sellisel juhul tuleks 
loomulikult sõlmida vastavad julgeolekukokkulepped, mis sisaldavad ka autoriseerimise 
tingimusi, et tagada ühiste miinimumnõuete järgimine;

 kuna julgeolekueeskirjade rikkumine mõjutab ka muid tarbijaid ja kasutajaid ning võib 
põhjustada turvalisuse vähenemist, tuleks kehtestada selge kord olukorra jaoks, kui mõni 
PRSi eest vastutav asutus ei täida ühiseid miinimumnõudeid; eespool nimetatud kord 
peaks lõppkokkuvõttes tagama selle, et tagatakse nõuete järgimine kogu ELis. 


