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(Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji)

SKUPNI UKREP SVETA 2004/552/SZVP
z dne 12. julija 2004
o vidikih delovanja Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema, ki vplivajo na varnost
Evropske unije
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14
Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1
Ta skupni ukrep brez poseganja v Uredbo ES št. 1321/2004,
določa pristojnosti, ki jih izvršuje Svet v primerih, ko bi delovanje Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (v
nadaljevanju „sistema“) lahko vplivalo na varnost Evropske
unije ali njenih držav članic.

Z Uredbo Sveta ES št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004
o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskih satelitskih
radio-navigacijskih programov (1) je bila ustanovljena
agencija Skupnosti, imenovana Evropski GNSS nadzorni
organ.

Člen 2

(2)

Ta uredba določa, da bo nadzorni organ med drugim
pristojen za upravljanje z vsemi vidiki varnosti in varovanja radio-navigacijskega sistema, brez poseganja v tiste
vidike, ki zadevajo varnost Evropske unije in njenih držav
članic.

1.
Svet v primeru, da bi v povezavi z delovanjem ali uporabo
sistema bila ogrožena varnost Evropske unije ali katere od držav
članic, ali v slučaju, da bi bilo ogroženo delovanje sistema, zlasti
zaradi mednarodne krize, soglasno odloči o potrebnih navodilih
za Evropski GNSS nadzorni organ (NO) in za koncesionarja
sistema. Da bi se dogovorili o takšnih navodilih, lahko vsak
član Sveta, GS/VP ali Komisija zahteva razpravo v Svetu.

(3)

Prav tako predvideva, da bo nadzorni organ licenčni
organ za zasebnega koncesionarja, ki bo pristojen za
izvajanje in upravljanje delovanja sistema in bo po
koncesijski pogodbi z nadzornim organom obvezan izvajati navodila, ki bi jih na podlagi tega skupnega ukrepa
izdal Svet.

2.
Svet se, če je to izvedljivo, pri nadzornem organu posvetuje o verjetnih širših učinkih, ki bi jih navodila, o katerih
namerava odločati, imela na sistem Galileo.

(4)

Svet naj v primerih, ko bi delovanje sistema lahko vplivalo na varnost Evropske unije ali njenih držav članic,
odloči o sprejetju potrebnih ukrepov.

3.
Politični in varnostni odbor po potrebi predloži Svetu
mnenje.

(5)

Generalni sekretar Sveta in visoki predstavnik za skupno
zunanjo in varnostno politiko (GS/VP), naj se za potrebe
tega skupnega ukrepa pooblasti za ukrepanje, potrebno v
nujnih primerih, prav tako naj mu bo omogočeno zagotavljati stalen nadzor nad delovanjem sistema –

(1)

(1) Glej stran 1 tega Uradnega lista.

Člen 3
1.
Izjemoma, če bi bilo zaradi razmer nujno potrebno
takojšnje ukrepanje, je GS/VP pooblaščen za izdajo potrebnih
navodil iz člena 2(1). GS/VP nemudoma obvesti Svet in Komisijo o navodilih, izdanih na podlagi tega člena.
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Člen 5

Svet se lahko po potrebi odloči ta navodila spremeniti.

Ta skupni ukrep začne veljati na dan njegovega sprejetja.
Člen 4
Svet bo po potrebi soglasno pregledal ter natančneje opredelil
pravila ter postopke iz členov 2 in 3 tega skupnega ukrepa v
luči razvoja Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema.
V tem kontekstu bo Svet zlasti določil ukrepe, ki jih je treba
sprejeti v slučaju, da bi bila ogrožena varnost Evropske unije ali
katere od držav članic, predvsem ob izgubi, zlorabi ali poškodovanju sprejemnikov PRS; prav tako bo določil, kako lahko
nadzorni organ da potrebna navodila za vse, kar bi lahko vplivalo na varnost Evropske unije ali držav članic Unije.

Člen 6
Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Bruslju, 12. julija 2004
Za Svet
Predsednik
B. BOT

