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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om närmare föreskrifter för den 
offentliga reglerade tjänst (PRS) som erbjuds via det globala satellitnavigeringssystem 
via satellit som upprättats genom Galileoprogrammet
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0550),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0318/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den ...1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Rådet (transport) begärde dessutom i (2) Rådet (transport) begärde dessutom i 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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sina slutsatser som antogs vid mötet den 
12 oktober 2006 att kommissionen aktivt 
ska fortsätta utarbeta en politik för tillträde 
till PRS så att villkoren kan fastställas för 
medlemsstaternas organisation och 
förvaltning av användargrupper på 
grundval av det förberedande arbetet, och 
man kan lägga fram ett förslag som rådet 
har tid att överlägga och godkänna. I dessa 
slutsatser påpekar rådet (transport) att
medlemsstaternas användning av PRS ska 
vara frivillig och att driftskostnaderna för 
tjänsten ska bäras av användarna på 
icke-kommersiell basis.

sina slutsatser som antogs vid mötet den 
12 oktober 2006 att kommissionen aktivt 
ska fortsätta utarbeta en politik för tillträde 
till PRS så att villkoren kan fastställas för 
medlemsstaternas organisation och 
förvaltning av användargrupper på 
grundval av det förberedande arbetet, och 
man kan lägga fram ett förslag som rådet 
har tid att överlägga och godkänna. 
Medlemsstaternas användning av PRS är
frivillig. Driftskostnaderna för tjänsten 
kommer att bäras av deltagarna på 
icke-kommersiell basis.

Or. de

Motivering

Det är inte användarna utan deltagarna som ska bära driftskostnaderna för PRS.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rådet har upprepade gånger påpekat att 
det system som upprättas genom 
Galileoprogrammet är ett civilt system 
under civil kontroll, d.v.s. upprättat enligt 
civila standarder som bygger på civila krav 
och under EU-institutionernas kontroll.

(3) Europaparlamentet och rådet har 
upprepade gånger påpekat att det system 
som upprättas genom Galileoprogrammet 
är ett civilt system under civil kontroll, 
d.v.s. upprättat enligt civila standarder som 
bygger på civila krav och under 
EU-institutionernas kontroll.

Or. de
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen. Det måste 
säkerställas att tjänsten kontinuerligt är 
tillgänglig för deltagarna, även i svåra 
krissituationer. Följderna av en 
överträdelse av säkerhetsreglerna vid 
användning av tjänsten är inte begränsade 
till den berörda användaren utan kan 
eventuellt påverka andra användare. 
Medlemsstaterna ansvarar därför för 
användningen och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska union 
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll.

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen. Det måste 
säkerställas att tjänsten kontinuerligt är 
tillgänglig för deltagarna, även i svåra 
krissituationer. Följderna av en 
överträdelse av säkerhetsreglerna vid 
användning av tjänsten är inte begränsade 
till den berörda användaren utan kan 
eventuellt påverka andra användare. 
Medlemsstaterna ansvarar därför för 
deltagandet i och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska union 
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. de

Motivering

Det är till nytta om man i hela texten i beslutet gör en klar skillnad mellan å ena sidan 
deltagare (rådet, kommissionen, medlemsstaterna, godkända organ, tredjeländer, 
internationella organisationer) och å andra sidan användare (godkända fysiska eller 
juridiska personer).

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att underlätta användningen av (7) För att underlätta användningen av 
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europeisk teknik för säkra offentliga 
tillämpningar för satellitnavigering bör 
villkoren och bestämmelserna fastställas 
för vissa tredjeländers och internationella 
organisationers PRS-användning. 
Efterlevnad av säkerhetskraven är i 
samtliga fall av yttersta vikt.

europeisk teknik för säkra offentliga 
tillämpningar för satellitnavigering bör 
villkoren och bestämmelserna – också 
inbetalandet av bidrag – fastställas för 
vissa tredjeländers och internationella 
organisationers deltagande i PRS. 
Efterlevnad av säkerhetskraven är i 
samtliga fall av yttersta vikt.

Or. de

Motivering

EU bör låta möjligheten stå öppen för att tredjeländer eller internationella organisationer i 
samband med sitt deltagande i PRS bidrar till kostnaderna för det.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vad gäller förvaltnings- och 
kontrollorgan förefaller lösningen där varje 
deltagare utser en ansvarig PRS-myndighet 
för förvaltning och kontroll av användare 
vara det bästa sättet att effektivt hantera 
PRS-användningen, eftersom detta 
förenklar relationerna mellan de olika 
aktörer som är ansvariga för säkerheten 
och garanterar en permanent 
användarkontroll, särskilt av nationella 
användare, i enlighet med de gemensamma 
minimistandarderna. Det bör noteras att en 
ansvarig PRS-myndighet inte 
nödvändigtvis är knuten till en viss 
medlemsstat och att flera olika deltagare 
kan utse en och samma ansvariga 
PRS-myndighet.

(10) Vad gäller förvaltnings- och 
kontrollorgan förefaller lösningen där varje 
deltagare utser en ansvarig PRS-myndighet 
för förvaltning och kontroll av användare 
vara det bästa sättet att effektivt hantera 
PRS-användningen, eftersom detta 
förenklar relationerna mellan de olika 
aktörer som är ansvariga för säkerheten 
och garanterar en permanent 
användarkontroll, särskilt av nationella 
användare, i enlighet med de gemensamma 
minimistandarderna. Det bör noteras att en 
ansvarig PRS-myndighet inte 
nödvändigtvis är knuten till en viss 
medlemsstat och att flera olika deltagare 
kan utse en och samma ansvariga 
PRS-myndighet. Oberoende av detta bör 
varje medlemsstat själv ansvara till 
exempel för exportkontrollerna.

Or. de
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Motivering

För att ansvarsfördelningen klart ska framgå.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vad gäller tillverkning av och 
säkerhet avseende mottagare bör denna 
uppgift på grund av säkerhetskraven endast 
anförtros en medlemsstat med 
PRS-tillträde eller företag som är 
etablerade i en medlemsstat med 
PRS-tillträde. Dessutom måste 
mottagartillverkaren vara förhandsgodkänd 
av tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet som inrättats genom 
förordning (EG) nr xxx/20109 och följa de 
regler som fastställts av den interna 
myndigheten för säkerhetsackreditering. 
Det åligger de ansvariga 
PRS-myndigheterna att kontinuerligt 
kontrollera efterlevnaden både av de 
standarder för säkerhetsackreditering som 
myndigheten utfärdar och av särskilda 
tekniska krav enligt de gemensamma 
minimistandarderna.

(13) Vad gäller tillverkning av och 
säkerhet avseende mottagare bör denna 
uppgift på grund av säkerhetskraven tills 
vidare endast anförtros en medlemsstat 
som utsett en PRS-myndighet eller företag 
som är etablerade i en medlemsstat som 
utsett en PRS-myndighet. Dessutom måste 
mottagartillverkaren vara förhandsgodkänd 
av tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet som inrättats genom 
förordning (EG) nr xxx/20109 och följa de 
regler som fastställts av den interna 
myndigheten för säkerhetsackreditering. 
Det åligger de ansvariga 
PRS-myndigheterna att kontinuerligt 
kontrollera efterlevnaden både av de 
standarder för säkerhetsackreditering som 
myndigheten utfärdar och av särskilda 
tekniska krav enligt de gemensamma 
minimistandarderna. Kommissionen bör se 
efter om man i framtiden, på villkor av 
ömsesidighet, kan tillåta godkända 
företag också från tredjeländer att sköta 
tillverkningen av PRS-mottagare.

Or. de

Motivering

För att europeisk teknik ska kunna sprida sig runtom i världen bör EU lämna möjligheten 
öppen för att också tredjeländer i framtiden ska få medverka vid tillverkningen av 
PRS-mottagare, ifall detta inte inger betänkligheter ur säkerhetssynvinkel.
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, dels för att 
fastställa reglerna för skydd av 
sekretessbelagd information om PRS, dels
för att kunna ändra de gemensamma 
minimistandarderna.

(15) Kommissionen bör bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt för att kunna ändra 
de gemensamma minimistandarderna.

Or. de

Motivering

En anpassning till den ändrade artikel 4.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen de särskilda föreskrifter 
den antar för att genomföra 
bestämmelserna i denna punkt.

2. Medlemsstaterna ska på varje fysisk 
person som är bosatt eller juridisk person 
som är etablerad på deras territorium, och 
som hanterar sekretessbelagd 
EU-information av relevans för PRS, 
tillämpa säkerhetsregler som säkerställer 
en skyddsnivå som åtminstone motsvarar 
den som garanteras av kommissionens 
säkerhetsregler1 och av rådets 
säkerhetsregler2.

2a. Medlemsstaterna ska omedelbart 
underrätta kommissionen om antagandet 
av de nationella säkerhetsregler som avses 
i punkt 1.
2b. Fysiska personer som är bosatta i 
tredjeländer och juridiska personer som 
är etablerade i tredjeländer får hantera 
sekretessbelagd EU-information av 
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relevans för PRS endast om de i dessa 
länder omfattas av säkerhetsregler som 
ger minst likvärdigt skydd som 
kommissionens säkerhetsregler och rådets 
säkerhetsregler. Europeiska 
rymdorganisationens säkerhetsregler ska 
gälla som likvärdiga med dessa 
säkerhetsregler. Likvärdigheten av 
säkerhetsregler som tillämpas i ett 
tredjeland får erkännas i en 
överenskommelse med det landet.
___________
1 Bilaga till kommissionens beslut 
2001/844/EG, EGKS, Euratom av den 
29 november 2001 om ändring av de 
interna stadgarna (EGT L 317, 3.12.2001, 
s. 1).
2 Bilaga till rådets beslut 2001/264/EG av 
den 19 mars 2001 om antagande av rådets 
säkerhetsbestämmelser (EGT L 101, 
11.4.2001, s. 1).

Or. de

Motivering

Motsvarande tillämpning av artikel 14 i förordning (EG) nr 683/2008 om Egnos och Galileo. 
I den finns redan adekvata regler för skyddet av sekretessbelagd information.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När en ansvarig PRS-myndighet inte 
iakttar minimistandarderna kan 
kommissionen kräva att denna myndighet 
använder tillsynsmyndighetens tekniska 
resurser.

8. När en ansvarig PRS-myndighet inte 
iakttar minimistandarderna kan 
kommissionen, med vederbörlig hänsyn 
tagen till subsidiaritetsprincipen och, vid 
behov, efter att ha inhämtat ytterligare 
riktad information om de krav som anges
i punkt 6, utfärda en rekommendation.
Kommissionen kan kräva att denna 
myndighet använder tillsynsmyndighetens 
tekniska resurser. Den berörda 
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PRS-deltagaren ska inom tre månader 
följa kommissionens rekommendation 
eller krav eller föreslå ändringar av annat 
slag för att rätta sig efter de gemensamma 
minimistandarderna samt genomföra dem 
i samförstånd med kommissionen.
Om den berörda PRS-myndigheten efter 
utgången av tre månader likväl inte rättar 
sig efter de gemensamma 
minimistandarderna ska kommissionen
underrätta rådet och parlamentet om detta 
och vidta lämpliga åtgärder för att 
avhjälpa konsekvenserna, till exempel 
utse tillsynsmyndigheten för det 
europeiska GNSS-systemet till behörig 
PRS-myndighet för denna PRS-deltagare.
Kostnaderna för detta ska bäras av den 
berörda PRS-deltagaren.

Or. de

Motivering

Det bör införas en mekanism med gradvis skärpta åtgärder för att alla PRS-myndigheter ska 
rätta sig efter minimistandarderna. Brott mot säkerhetsreglerna vid användningen av denna 
tjänst kan få konsekvenser också för andra användare.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat som använder PRS 
kan antingen själv tillverka PRS-mottagare 
och tillhörande säkerhetsmoduler, eller 
överlåta denna tillverkning på företag som 
är etablerade i en medlemsstat som 
använder PRS. Rådet eller kommissionen 
kan överlåta tillverkningen av 
PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler på en medlemsstat som 
använder PRS eller på företag som är 
etablerade i en medlemsstat som använder 
PRS.

1. Varje medlemsstat som deltar i PRS kan 
antingen själv tillverka PRS-mottagare och 
tillhörande säkerhetsmoduler, eller överlåta 
denna tillverkning på företag som är 
etablerade i en medlemsstat som har utsett 
en PRS-myndighet. Rådet eller 
kommissionen kan överlåta tillverkningen 
av PRS-mottagare och tillhörande 
säkerhetsmoduler på en medlemsstat som 
har utsett en PRS-myndighet eller på 
företag som är etablerade i en medlemsstat 
som har utsett en PRS-myndighet.
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Or. de

Motivering

Den här ändringen gör det möjligt för medlemsstater som inte deltar i PRS men ändå utsett 
en PRS-myndighet att vara med om att tillverka PRS-mottagare. 

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
under obestämd tid anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 4 och 6.

1. Befogenheterna att anta sådana
delegerade akter som avses i artikel 6 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid.

Or. de

Motivering

En anpassning till den ändrade artikel 4.
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MOTIVERING

Det europeiska satellitnavigeringsprogrammet Galileo kommer att erbjuda sammanlagt 
fem tjänster, nämligen en öppen tjänst, en kommersiell tjänst, en tjänst för skydd av 
människoliv, en sök- och räddningstjänst och en offentlig reglerad tjänst. Detta förslag 
handlar om den offentliga reglerade tjänsten (Public Regulated Service, PRS) som helt 
reserveras för användare med myndighetstillstånd, för känsliga tillämpningar (såsom kritisk 
infrastruktur, transporter, inre och yttre säkerhet, larmtjänster). Dessa tillämpningar ställer 
stora krav på exakthet och tillförlitlighet och denna tjänst använder därför starka krypterade 
signaler. 

Kommissionens förslag ger ingående rättsregler för tillträdet till PRS samt för förvaltningen 
och kontrollen av användarna för att säkerheten i systemet och skyddet av information ska 
kunna garanteras. Eftersom vissa av tjänstens tillämpningar kan vara politiskt och strategiskt 
känsliga måste man vara ytterst noggrann vid utarbetandet av dessa rättsregler för att den 
höga säkerhetsnivå som krävs ska kunna garanteras. I detta ingår ett gemensamt och 
harmoniserat förfarande för hur deltagarna ska godkänna användarna. Visserligen ska PRS 
planenligt vara driftsklart 2014, men det är dock viktigt att de nödvändiga rättsreglerna skapas 
redan dessförinnan, så att medlemsstaterna och andra aktörer får tillräckligt med tid för att 
inrätta de olika övervakningsmekanismerna och uppfylla de nödvändiga 
säkerhetsstandarderna.

Kommissionens förslag bildar ramen för att PRS-deltagarna (medlemsstaterna på frivillig bas, 
rådet, kommissionen och, på vissa villkor, Europeiska unionens organ, tredjeländer och 
internationella organisationer) vederbörligen bemyndigar utvalda PRS-användare att inneha 
eller använda en PRS-mottagare. I förslaget ingår följande:

 Krav på att alla PRS-deltagare ska utse en ansvarig PRS-myndighet för att effektivt 
förvalta och kontrollera varje användare som bemyndigats att tillverkare, inneha eller 
använda PRS-mottagare.

 Fastställande av gemensamma minimistandarder som alla deltagare ska följa.
 Inrättande av ett godkännandeförfarande och en kontrollmekanism för tillverkning av 

PRS-mottagare och deras säkerhetsmoduler.
 Fastställande av stränga regler för export av utrustning eller teknik som är knuten till 

PRS-användning.
 Fastställande av villkoren för internationella organisationers och tredjeländers eventuella 

deltagande i PRS.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. PRS är en av de viktiga tjänster som 
Galileo erbjuder och som även i allvarliga krissituationer kommer att garantera 
tjänstekontinuitet och säkerhet. Om säkerhetsreglerna inte följs kan det också få konsekvenser 
för andra deltagare och användare (brister i säkerheten kan till exempel leda till otillåten 
användning av PRS för fientliga ändamål) och därför bör användningen och förvaltningen av 
PRS samt övervakningen av tillträdet till det ske utgående från gemensamma standarder. 
Föredraganden anser att den mekanism som här föreslagits för att garantera säkerheten 
åstadkommer den balans som behövs mellan å ena sidan att man på EU-nivå fastställer 
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minimistandarder och övervakar att reglerna följs och å andra sidan att den faktiska tillsynen 
decentraliseras till medlemsstaterna.

Föredraganden skulle vilja framhäva ett antal punkter som kunde vara viktiga för den fortsatta 
diskussionen:

 I texten till rättsakten bör det göras en klarare skillnad mellan deltagare i PRS och 
PRS-användare. Det är viktigt att definitionerna i texten används konsekvent.

 Det är frivilligt för var och en medlemsstat att delta i PRS. Medlemsstaterna avgör också 
själva hur PRS ska användas samt om användarna av denna tjänst ska betala för den 
(varvid det måste beaktas att GSP är gratis). Eftersom eventuellt inte alla medlemsstater 
kommer att delta i PRS från början vore det bara rättvist om bara de medlemsstater, 
institutioner och andra (internationella) organisationer som deltar i PRS skulle delta i de 
nationella driftskostnaderna för systemet.

 I dagens läge måste visserligen, bland annat av säkerhetsskäl, tillverkningen av 
PRS-mottagare begränsas uteslutande till EU:s territorium. I framtiden kunde det dock bli 
möjligt att utvidga produktionen till andra länder, såsom Schweiz, Norge eller 
Förenta staterna. För att de gemensamma minimistandarderna ska kunna garanteras måste 
i så fall givetvis motsvarande säkerhetsavtal ingås, där det också ingår villkoren för att 
tillstånd till detta beviljas.

 Eftersom brott mot säkerhetsreglerna också får konsekvenser för andra deltagare och 
användare och kan leda till en osäker situation bör det införas klara rutiner för sådana fall 
där en PRS-myndighet inte uppfyller de gemensamma minimistandarderna. Dessa rutiner 
bör i sista hand säkerställa att standarderna följs inom hela EU.


