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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 172. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sam  bandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 683/2008 
frá 9. júlí 2008 um nánari framkvæmd evrópsku áætlananna 
um leiðsögu um gervihnött (EGNOS og Galíleó) (3) 
er kveðið á um það í viðauka að sérstök markmið með 
Galíleóáætluninni séu þau að tryggja að merkin sem 
kerfið, sem komið er á fót með þeirri áætlun, sendir út 
megi nota til að bjóða lögverndaða almannaþjónustu, 
sem er einungis fyrir þá sem hafa fengið heimild frá 
stjórnvöldum til notkunar, fyrir viðkvæman hugbúnað 
sem kallar á skilvirka aðgangsstýringu og samfellda 
þjónustu.

2) Viðeigandi ákvæði reglugerðar (EB) nr. 683/2008 gilda 
einnig um þá þjónustu sem talin er upp í viðaukanum 
við hana, þ.m.t. lögverndaða almannaþjónustu, en með 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 287, 4.11.2011, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 248/2014 frá 13. nóvember 
2014 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á 
sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 54, 19.2.2011, bls. 36.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. september 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 10. október 2011.
(3) Stjtíð. ESB L 196, 24.7.2008, bls. 1.

tilliti til tengingarinnar milli kerfisins, sem komið er 
á fót samkvæmt Galíleóáætluninni, og lögverndaðrar 
almannaþjónustu frá lagalegu, tæknilegu, rekstrarlegu, 
fjárhagslegu og eignarhaldsmiðuðu sjónarhorni, er rétt að 
endurgera viðeigandi reglur um beitingu öryggisreglna 
með tilliti til þessarar ákvörðunar.

3) Evrópuþingið og ráðið hafa ítrekað minnt á að kerfið, 
sem komið er á fót á grundvelli Galíleóáætlunarinnar, er 
borgaralegt kerfi undir borgaralegri stjórn, þ.e.a.s. það 
var gert í samræmi við borgaralega staðla sem byggjast 
á borgaralegum kröfum og er undir stjórn stofnana 
Sambandsins.

4) Galíleóáætlunin hefur mikla þýðingu með tilliti til 
sjálfstæðis Sambandsins í tengslum við leiðsögu-, 
staðsetningar- og tímastillingarþjónustu um gervihnött 
og er þýðingarmikið framlag til framkvæmdar áætluninni 
Evrópa 2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og 
hagvöxt fyrir alla.

5) Af margs konar þjónustu sem evrópsk gervihnatta-
leiðsögukerfi bjóða er lögvernduð almannaþjónusta sú 
öruggasta og jafnframt viðkvæmasta og er því vel fallin til 
þjónustu þar sem tryggja verður traustleika og fullkominn 
áreiðanleika. Tryggja verður þátttakendum samfellu 
í þjónustunni, jafnvel við alvarlegasta hættuástand. 
Brot á öryggisreglum við notkun þjónustunnar hefur 
ekki einungis afleiðingar fyrir viðkomandi notanda 
heldur gætu þær náð til annarra notenda. Notkun og 
stjórnun þessarar lögvernduðu almannaþjónustu er því á 
sameiginlega ábyrgð aðildarríkjanna til þess að tryggja 
megi öryggi Sambandsins og þeirra eigið öryggi. Af þeim 
sökum verður að takmarka aðgang að þessari lögvernduðu 
almannaþjónustu algjörlega við tiltekna hópa notenda 
sem sæta samfelldu eftirliti.

6) Því er nauðsynlegt að skilgreina reglur um aðgang að 
þessari lögvernduðu almannaþjónustu og reglur um 
stjórnun hennar, einkum með því að tilgreina almennar 
meginreglur er varða aðgang, verkefni hinna ýmsu 
stjórnunar- og eftirlitsaðila, skilyrði er varða framleiðslu 
og öryggi viðtökubúnaðar og eftirlitskerfi vegna 
útflutnings.

ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 1104/2011/ESB

frá 25. október 2011

um reglur varðandi aðgang að lögverndaðri almannaþjónustu um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi sem er komið á fót samkvæmt Galíleóáætluninni (*)
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7) Með hliðsjón af almennum meginreglum um aðgang 
að lögverndaðri almannaþjónustu, í ljósi raunverulegs 
til gangs þjónustunnar og sérkenna hennar, verður að 
takmarka stranglega notkun hennar þar sem aðildar-
ríkjunum, ráðinu, framkvæmdastjórninni og utanríkis-
þjónusta Evrópusambandsins er veittur ótakmarkaður og 
óslitinn aðgangur á heimsvísu. Enn fremur verður hvert 
aðildarríki að vera í aðstöðu til að taka eigin ákvarðanir 
sem fullvalda ríki um það hverjir fá heimild til að nota 
lögvernduðu almannaþjónustuna og hvernig þjónustan 
er notuð, þ.m.t. notkun sem tengist öryggisþáttum, í 
samræmi við sameiginlegar lágmarkskröfur.

8) Til þess að efla notkun evrópskrar tækni á heimsvísu ætti að 
vera mögulegt fyrir tiltekin þriðju lönd og alþjóðastofnanir 
að gerast þátttakendur í lögvernduðu almannaþjónustunni 
á grundvelli sérstakra samninga sem eru gerðir við þau. 
Mæla ætti fyrir um í alþjóðasamningum með hvaða 
skilmálum og skilyrðum þriðju lönd og alþjóðastofnanir 
geta notað lögvernduðu almannaþjónustuna, að því er 
varðar öruggar notkunarleiðir ríkis fyrir leiðsögu um 
gervihnött, enda er litið svo á að skylt sé að uppfylla 
öryggiskröfur á öllum tímum. Í tengslum við slíka 
samninga ætti að vera mögulegt að heimila framleiðslu 
á viðtökubúnaði fyrir lögverndaða almannaþjónustu með 
sérstökum skilyrðum og kröfum, að því tilskildu að þau 
séu a.m.k. jafngild þeim skilyrðum og kröfum sem eiga 
við um aðildarríkin. Slíkir samningar ættu þó ekki að taka 
til sérlega viðkvæmra þátta í öryggislegu tilliti á borð við 
framleiðslu öryggiseininga.

9) Ganga ætti til samninga við þriðju lönd eða alþjóða-
stofnanir að teknu fullu tilliti til mikilvægis þess að 
tryggja virðingu fyrir lýðræði, réttarríkinu, algildum og 
ósundurgreinanlegum mannréttindum og mannfrelsi 
ásamt hugsana-, samvisku- og trúfrelsi og frelsi til 
tjáningar og upplýsinga, virðingu fyrir mannlegri reisn,  
jafnræðisreglunni og meginreglunni um samstöðu og 
virðingu fyrir meginreglum sáttmála Sameinuðu þjóðanna 
og þjóðarétti.

10) Öryggisreglur Geimvísindastofnunar Evrópu ættu að fela í 
sér vernd sem er a.m.k. jafngild þeirri vernd sem kveðið er 
á um í öryggisreglunum, sem settar eru fram í viðaukanum 
við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/844/
EB, KSE, KBE (4), og í ákvörðun ráðsins 2011/292/
ESB frá 31. mars 2011 um öryggisreglur til að vernda 
trúnaðarflokkaðar upplýsingar Evrópusambandsins (5).

11) Sambandið og aðildarríkin verða að gera sitt ýtrasta til 
að tryggja að kerfið, sem er komið á fót á grundvelli 
Galíleóáætlunarinnar, ásamt tækni og búnaði lögvernduðu 
almannaþjónustunnar séu trygg og örugg til þess að koma 
í veg fyrir að einstaklingar eða lögaðilar, sem ekki hafa 
til þess heimild, noti merki sem eru send frá lögvernduðu 

(4) Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2001, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 141, 27.5.2011, bls. 17.

almannaþjónustunni og hindra hvers kyns óvinveitta 
notkun á lögvernduðu almannaþjónustu sem beinist gegn 
þeim.

12) Í þessu sambandi er mikilvægt að aðildarríkin ákvarði 
viðeigandi kerfi viðurlaga ef skuldbindingar sem leiða af 
þessari ákvörðun eru ekki uppfylltar og að þau sjá til þess 
að viðurlögunum sé beitt. Viðurlög skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif.

13) Þegar um er að ræða aðila sem annast stjórnun og eftirlit 
virðist besta leiðin til að stýra notkun lögverndaðrar 
almannaþjónustu með skilvirkum hætti sú að koma 
á fyrirkomulagi þar sem þátttakendur lögvernduðu 
almannaþjónustunnar tilnefna „lögbært yfirvald 
lögvernduðu almannaþjónustunnar“ sem ber ábyrgð á 
stjórnun og eftirliti með notendum, með því að greiða 
fyrir tengslum milli ólíkra hagsmunaaðila sem bera 
ábyrgð á öryggi og tryggja stöðugt eftirlit með notendum, 
einkum notendum í aðildarríkjunum, í samræmi við 
sameiginlegu lágmarkskröfurnar. Þó ætti að gera ráð fyrir 
sveigjanleika svo að aðildarríkin geti jafnað niður ábyrgð 
með skilvirkum hætti.

14) Við framkvæmd þessarar ákvörðunar ætti hvers konar 
vinnsla persónuupplýsinga að fara fram í samræmi við 
lög Sambandsins, eins og þau eru sett fram, einkum í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. 
október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga 
(6) og í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB 
frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um 
verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun 
um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti)(7).

15) Enn fremur ætti eitt verkefna öryggismiðstöðvar Galíleó 
(hér á eftir nefnd „öryggiseftirlitsmiðstöð Galíleó“), 
sem um getur í ii. lið a-liðar 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 
683/2008, að vera það að setja fram rekstrarlegan skilflöt 
milli hinna ýmsu hagsmunaaðila sem bera ábyrgð á 
öryggi lögvernduðu almannaþjónustunnar.

16) Ráðið og æðsti fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og ör-
yggismálum ættu að hafa hlutverk við stjórnun lög-
vernd uðu almannaþjónustunnar á grundvelli beit ingar 
sameiginlegu aðgerðar ráðsins 2004/552/SSUÖ frá  
12. júlí 2004 um þætti í starfrækslu evrópska fjar leið-
sögu kerfisins um gervihnött sem hafa áhrif á öryggi 
Evrópu sambandsins (8). Ráðið ætti að samþykkja alþjóða-
samninga sem heimila þriðja landi eða alþjóðastofnun að 
nota lögvernduðu almannaþjónustuna.

17) Með hliðsjón af framleiðslu og öryggi viðtökubúnaðar 
gera öryggiskröfur það að verkum að nauðsynlegt er 
að fela verkefnið einungis aðildarríki sem hefur tilnefnt 

(6) Stjtíð. ESB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(7) Stjtíð. ESB L 201, 31.7.2002, bls. 37.
(8) Stjtíð. ESB L 246, 20.7.2004, bls. 30.
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lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu eða 
fyrirtækjum með staðfestu á yfirráðasvæði aðildarríkis 
sem hefur tilnefnt lögbært yfirvald lögverndaðrar almanna
þjónustu. Enn fremur verður framleiðandi viðtöku búnaðar 
að hafa aflað sér tilskilinna leyfa frá faggildingar ráði um 
öryggis viður kenningu fyrir evrópsk, hnattræn gervi-
hnatta leið sögu kerfi sem er komið á fót með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 912/2010 (9) („fag-
gildingarráð um öryggisviðurkenningu“) og fara að 
ákvörðunum þess. Það er á ábyrgð lögbærs yfirvalds lög
vernduðu almannaþjónustunnar að hafa stöðugt eftirlit með 
því að farið sé að kröfunni um leyfi og þessum ákvörðunum 
og að sértækum tæknikröfum sem leiða af sam eiginlegu 
lágmarkskröfunum.

18) Aðildarríki, sem hefur ekki tilnefnt lögbært yfirvald 
lögverndaðrar almannaþjónustu, ætti engu að síður að 
tilnefna tengilið vegna stjórnunar hvers kyns skaðlegra 
rafsegultruflana sem hafa verið greindar og hafa áhrif á 
lögvernduðu almannaþjónustuna. Sá tengiliður ætti að 
vera einstaklingur eða lögaðili, sem hefur það hlutverk að 
taka við skýrslum, eða staður, sem framkvæmdastjórnin 
getur haft samband við ef fram koma mögulegar, skaðlegar 
rafsegultruflanir í því skyni að ráða bót á ástandinu.

19) Með hliðsjón af takmörkunum á útflutningi verður að 
takmarka útflutning utan Sambandsins á búnaði eða 
tækni og hugbúnaði er varðar notkun lögverndaðrar 
almanna þjónustu og þróun lögverndaðrar almanna-
þjónustu og framleiðslu fyrir hana, óháð því hvort þessi 
búnaður, hugbúnaður eða tækni er skráð í I. viðauka við 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 428/2009 frá 5. maí 2009 
um að setja Bandalagsreglur um eftirlit með útflutningi, 
flutningi, miðlun og umflutningi hluta með tvíþætt 
notagildi (10), við þau þriðju lönd sem hafa tilskilin leyfi 
til aðgangs að lögverndaðri almannaþjónustu samkvæmt 
alþjóðasamningi við Sambandið. Ekki skal líta á 
þriðja land þar sem viðmiðunarstöð, sem hýsir búnað 
lögverndaðrar almannaþjónustu og er hluti kerfis sem er 
komið á fót á grundvelli Galíleóáætlunarinnar, er sett upp 
sem þátttakandi í lögverndaðri almannaþjónustu einungis 
í ljósi þess.

20) Fela ætti framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins, að því er varðar sameiginlegar 
lágmarkskröfur á sviðum sem fjallað er um í viðaukanum,  
uppfæra hann og breyta, ef nauðsyn krefur, til þess að 
taka tillit til þróunar á Galíleóáætluninni. Einkum er 
mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð 
meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við 
sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra 
gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, 
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala 
til Evrópuþingsins og ráðsins.

21) Í ljósi mögulegra áhrifa þeirra á öryggi kerfisins, sem 
er komið á fót samkvæmt Galíleóáætluninni, er brýnt 

(9) Stjtíð. ESB L 276, 20.10.2010, bls. 11.
(10) Stjtíð. ESB L 134, 29.5.2009, bls. 1.

að sameiginlegum reglum um aðgang að lögverndaðri 
almannaþjónustu og framleiðslu viðtökubúnaðar og 
öryggiseininga fyrir lögverndaða almannaþjónustu 
verði beitt með samræmdum hætti í hverju aðildarríki. 
Af þeim sökum er nauðsynlegt að framkvæmdastjórnin 
fái valdheimildir til að samþykkja ítarlegar kröfur, leið-
beiningar og aðrar ráðstafanir til þess að koma sam eigin-
legum lágmarkskröfum til framkvæmda. Til að tryggja 
samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar ákvörðunar 
ætti að fela framkvæmdastjórninni framkvæmdarvald. 
Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 
um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar 
hún beitir framkvæmdar valdi sínu (11).

22) Úttektir og eftirlit sem framkvæmdastjórninni ber að 
annast með aðstoð aðildarríkjanna ætti að fara fram, 
eftir því sem við á, á svipaðan hátt og kveðið er á um í  
VII. hluta III. viðauka við ákvörðun 2011/292/ESB.

23) Reglur um aðgang að lögverndaðri almannaþjónustu, 
sem fæst með því kerfi sem er komið á fót á grundvelli 
Galíleóáætlunarinnar, er forsenda fyrir framkvæmd 
lögverndaðrar almannaþjónustu. Framkvæmdastjórnin 
ætti að greina hvort rétt sé að setja fram gjaldtökustefnu 
fyrir lögverndaða almannaþjónustu, einnig með tilliti til 
þriðju landa og alþjóðastofnana, og gefa Evrópuþinginu 
og ráðinu skýrslu um niðurstöðu greiningarinnar.

24) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 
þessarar ákvörðunar, þ.e. að mæla fyrir um reglur um það 
með hvaða hætti aðildarríkin, ráðið, framkvæmdastjórnin, 
utanríkisþjónusta Evrópusambandsins, sérstofnanir 
Sambandsins, þriðju lönd og alþjóðastofnanir fá aðgang 
að lögverndaðri almannaþjónustu, og markmiðunum 
verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs 
aðgerðarinnar er Sambandinu heimilt að samþykkja 
ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og 
kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. 
Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og kveðið er á um 
í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari ákvörðun til að ná þessu markmiði.

25) Kerfi skýrslugjafar og endurskoðunar skal vera til reiðu um 
leið og því er lýst yfir að lögverndaða almannaþjónustan 
sé orðin rekstrarhæf.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um reglur um það með hvaða 
hætti aðildarríkin, ráðið, framkvæmdastjórnin, utanríkisþjónusta 
Evrópusambandsins, sérstofnanir Sambandsins, þriðju lönd 
og alþjóðastofnanir geta fengið aðgang að lögverndaðri 
almannaþjónustu um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi sem er 
komið á fót samkvæmt Galíleóáætluninni.

(11) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.
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2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

a) „þátttakendur í lögverndaðri almannaþjónustu“: aðildar-
ríkin, ráðið, framkvæmdastjórnin og utanríkisþjónusta 
Evrópusambandsins, auk sérstofnana Sambandsins, þriðju 
landa og alþjóðastofnana, að svo miklu leyti sem þessar 
sérstofnanir, þriðju lönd og stofnanir hafa tilskilin leyfi, 

b) „notendur lögverndaðrar almannaþjónustu“: einstaklingar 
eða lögaðilar sem hafa tilskilin leyfi frá þátttakendum í 
lögverndaðri almannaþjónustu til þess að eiga eða nota 
viðtökubúnað fyrir lögverndaða almannaþjónustu.

3. gr.

Almennar meginreglur varðandi aðgang að lögverndaðri 
almannaþjónustu

1.  Aðildarríkin, ráðið, framkvæmdastjórnin og utanríkis-
þjónusta Evrópusambandsins skulu eiga rétt á ótakmörkuðum 
og óslitnum aðgangi að lögverndaðri almannaþjónustu á 
heimsvísu.

2.  Aðildarríkin, ráðið, framkvæmdastjórnin og utanríkis-
þjónusta Evrópusambandsins ákveða hvert fyrir sig hvort þau 
nota lögverndaða almannaþjónustu innan valdheimilda hvers 
þeirra um sig.

3.  Hvert aðildarríki sem notar lögverndaða almannaþjónustu 
skal ákveða hvert fyrir sig hvaða hópar einstaklinga, sem hafa 
fasta búsetu á yfirráðasvæða þess eða sinna opinberum skyldum 
erlendis fyrir hönd aðildarríkisins, og lögaðila með staðfestu 
á yfirráðasvæði þess, fá leyfi sem notendur lögverndaðrar 
almannaþjónustu, og um það hvernig nota má lögvernduðu 
almannaþjónustuna, í samræmi við 8. gr. og i. og ii. lið 1. liðar 
í viðaukanum. Slík notkun getur verið öryggistengd notkun.

Ráðið, framkvæmdastjórnin og utanríkisþjónusta Evrópusam-
bandsins skulu ákveða hvaða flokkar aðila þeirra fá leyfi til að 
nota lögverndaða almannaþjónustu, í samræmi við 8. gr. og i. 
og ii. lið í 1. lið viðaukans.

4.  Sérstofnanir Sambandsins geta tekið þátt í lögverndaðri 
almannaþjónustu aðeins að því marki sem nauðsynlegt er til 
að þær geti sinnt hlutverki sínu og í samræmi við ítarlegar 
reglur sem mælt er fyrir um í framkvæmdarsamningi sem 
framkvæmdastjórnin og viðkomandi sérstofnun gera með sér.

5.  Þriðju lönd eða alþjóðastofnanir geta einungis tekið 
þátt í lögverndaðri almannaþjónustu ef þau ganga til beggja 
eftirfarandi samninga við viðkomandi þriðja land eða 
alþjóðastofnun, í samræmi við þá málsmeðferð sem kveðið er á 
um í 218. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins:

a)  samnings um öryggi upplýsinga þar sem skilgreindur er 
rammi um skipti á og vernd trúnaðarupplýsinga og sem 
veitir vernd a.m.k. jafngilda þeirri sem aðildarríkin veita,

b)  samnings þar sem mælt er fyrir um skilmála og skilyrði 
ítarlegra reglna varðandi aðgang þriðja lands eða 
alþjóðastofnunar að lögverndaðri almannaþjónustu; slíkur 

samningur gæti tekið til framleiðslu á viðtökubúnaði fyrir 
lögverndaða almannaþjónustu, með sérstökum skilyrðum, 
að frátöldum öryggiseiningum.

4. gr.

Beiting öryggisreglna

1.  Hvert aðildarríki skal tryggja að öryggisreglur þess veiti 
trúnaðarupplýsingum vernd, sem er a.m.k. jafngild þeirri 
sem kveðið er á um í þeim öryggisreglum sem eru settar 
fram í viðaukanum við ákvörðun 2011/844/EB, KSE, KBE 
og ákvörðun 2011/292/ESB, og að þessum öryggisreglum 
aðildarríkis sé beitt gagnvart notendum lögvernduðu 
almannaþjónustunnar og öllum einstaklingum sem eru búsettir 
á yfirráðasvæði þess og öllum lögaðilum með staðfestu á 
yfirráðasvæði þeirra sem fara með trúnaðarupplýsingar ESB er 
tengjast lögvernduðu almannaþjónustunni.

2.  Aðildarríkin skulu án tafar greina framkvæmdastjórninni 
frá samþykktum öryggisreglum sínum eins og um getur í 1. 
mgr.

3.  Ef í ljós kemur að trúnaðarupplýsingar ESB er varða 
lögvernduðu almannaþjónustunnar hafa verið veittar aðila sem 
hefur ekki heimild til að taka við þeim skal framkvæmdastjórnin, 
í fullu samráði við viðkomandi aðildarríki:

a)  tilkynna það sendanda trúnaðargagnanna um lögvernduðu 
almannaþjónustuna,

b)  meta mögulegan skaða fyrir hagsmuni Sambandsins eða 
aðildarríkjanna,

c)  tilkynna viðeigandi yfirvöldum um niðurstöður matsins 
og leggja fram tilmæli um það hvernig ráða megi bót 
á ástandinu og skulu viðeigandi yfirvöld þá upplýsa 
framkvæmdastjórnina þegar í stað um þær aðgerðir sem 
þau hyggjast grípa til eða hafa gripið til, þ.m.t. aðgerðar 
sem miðast við að koma í veg fyrir endurtekningu, og 
niðurstöður slíkra aðgerða og

d)  upplýsa Evrópuþingið og ráðið, eftir því sem við á, um 
þessar niðurstöður.

5. gr.

Lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu

1.  Eftirtaldir aðilar skulu tilnefna lögbært yfirvald lög vernd
aðrar almannaþjónustu:

a)  hvert það aðildarríki sem notar lögverndaða almannaþjónustu 
og hvert það aðildarríki þar sem einhver þeirra aðila, sem 
um getur í 1. mgr. 7. gr., er með staðfestu; í þeim tilvikum 
skal lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu vera 
með staðfestu á yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis 
sem skal tilkynna framkvæmdastjórninni um tilnefninguna 
þegar í stað,

b)  ráðið, framkvæmdastjórnin og utanríkisþjónusta Evrópu-
sam bandsins ef þau nota lögvernduðu almannaþjónustuna. 
Í því tilviki má tilnefna Evrópustofnun um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi, sem er komið á fót með reglugerð 
(ESB) nr. 912/2010 (hér á eftir nefnd „Evrópustofnun um 
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hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi“), sem lögbært yfirvald 
lögverndaðrar almannaþjónustu í samræmi við viðeigandi 
fyrirkomulag,

c)  sérstofnanir Sambandsins og alþjóðastofnanir í samræmi 
við ákvæði samninganna sem um getur í 4. og 5. mgr. 
3. gr.; í þeim tilvikum má tilnefna Evrópustofnun um 
hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi sem lögbært yfirvald 
lögverndaðrar almannaþjónustu,

d)  þriðju lönd í samræmi við ákvæði samninganna sem um 
getur í 5. mgr. 3. gr.

2.  Þeir þátttakendur í lögvernduðu almannaþjónustunni sem 
tilnefndu lögbært yfirvald slíkrar þjónustu skulu bera kostnað 
af starfsemi þess.

3.  Aðildarríki, sem hefur ekki tilnefnt lögbært yfirvald 
lögverndaðrar almannaþjónustu, í samræmi við a-lið 1. 
mgr., skal í öllum tilvikum tilnefna tengilið til að aðstoða, 
eftir því sem nauðsyn krefur, við skýrslugjöf um skaðlegar 
rafsegultruflanir sem hafa verið greindar og hafa áhrif á 
lögvernduðu almannaþjónustuna. Hlutaðeigandi aðildarríki 
skal tilkynna framkvæmdastjórninni um slíka tilnefningu án 
tafar.

4.  Lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu skal sjá 
til þess að notkun þjónustunnar sé í samræmi við 8. gr. og 1. lið 
viðaukans og að:

a)  notendur þjónustunnar séu flokkaðir vegna stjórnunar 
slíkrar þjónustu hjá öryggiseftirlitsmiðstöð Galíleó,

b)  réttur til aðgangs að lögvernduðu almannaþjónustunni sé 
ákvarðaður fyrir hvern hóp eða notanda og honum sé stýrt,

c)  lyklar að lögvernduðu almannaþjónustunni og aðrar tengdar 
trúnaðarupplýsingar séu fengnar hjá öryggiseftirlitsmiðstöð 
Galíleó,

d)  lyklum að lögvernduðu almannaþjónustunni og öðrum 
tengdum trúnaðarupplýsingum sé dreift til notenda,

e)  öryggi viðtökubúnaðarins og tengdrar tækni sem fellur 
undir trúnað og einnig öryggi trúnaðarupplýsinga sé stýrt 
og áhættan metin,

f)  tengilið sé komið á til að aðstoða, eftir því sem þörf krefur, 
við skýrslugjöf á mögulega skaðlegum rafsegultruflunum 
sem greindar hafa verið og hafa áhrif á lögvernduðu 
almannaþjónustuna.

5.  Lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu 
í aðildarríki skal sjá til þess að aðili með staðfestu á 
yfirráðasvæði þess aðildarríkis geti því aðeins þróað eða 
framleitt viðtökubúnað eða öryggiseiningar fyrir lögverndaða 
almannaþjónustu að hann:

a)  hafi fengið tilskilin leyfi frá faggildingarráði um öryggis
viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 912/2010 og

b)  fylgi bæði ákvörðunum faggildingarráðs um öryggis-
viðurkenningu og 8. gr. og 2. lið viðaukans að því er varðar 
þróun og framleiðslu viðtökubúnaðar eða öryggiseininga 
fyrir lögverndaða almannaþjónustu, að svo miklu leyti sem 
þetta varðar starfsemi þess.

Endurskoða skal leyfi til framleiðslu búnaðar, sem kveðið er á 
um í þessari málsgrein, a.m.k. á fimm ára fresti.

6.  Þegar um er að ræða þá þróun eða framleiðslu, sem 
um getur í 5. mgr. þessarar greinar, eða útflutning utan 
Sambandsins skal lögbært yfirvald viðkomandi aðildarríkis 
á sviði lögverndaðrar almannaþjónustu vera milliliður fyrir 
þar til bæra aðila sem annast takmarkanir á útflutningi vegna 
viðkomandi búnaðar, tækni og hugbúnaðar er varðar notkun 
og þróun lögverndaðrar almannaþjónustu og framleiðslu fyrir 
hana til þess að tryggja að ákvæðum 9. gr. sé beitt.

7.  Lögbært yfirvald lögvernduðu almannaþjónustunnar skal 
vera tengt öryggiseftirlitsmiðstöð Galíleó í samræmi við 8. gr. 
og 4. lið viðaukans.

8.  Ákvæði 4. og 7. mgr. skulu vera með fyrirvara um 
þann möguleika að aðildarríki feli öðru aðildarríki tiltekin 
sértæk verkefni lögbærs yfirvalds síns á sviði lögverndaðrar 
almannaþjónustu, þó ekki verkefni er tengjast beitingu 
fullveldisréttar þeirra á yfirráðasvæðum hvers þeirra um sig. 
Aðildarríkin geta í sameiningu annast þau verkefni, sem um 
getur í 4. og 7. mgr., einnig verkefni skv. 5. mgr. Hlutaðeigandi 
aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um slíkar 
ráðstafanir án tafar.

9.  Lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu getur 
óskað eftir tækniaðstoð frá Evrópustofnun um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi til þess að sinna verkefnum sínum, 
með fyrirvara um sérstakt fyrirkomulag. Hlutaðeigandi 
aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um slíkt 
fyrirkomulag án tafar.

10.  Lögbær yfirvöld lögvernduðu almannaþjónustunnar skulu 
gefa framkvæmdastjórninni og Evrópustofnun um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi skýrslu á þriggja ára fresti um það 
hvort sameiginlegum lágmarkskröfum sé fylgt.

11.  Á þriggja ára fresti skal framkvæmdastjórnin með aðstoð 
Evrópustofnunar um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi 
gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um það hvort lögbær 
yfirvöld lögverndaðrar almannaþjónustu fylgi sameiginlegum 
lágmarkskröfum, einnig um tilvik þar sem verulega er gengið á 
svig við þessar kröfur.

12.  Ef lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu 
uppfyllir ekki sameiginlegar lágmarkskröfur, sem settar eru 
fram í 8. gr., getur framkvæmdastjórnin gefið út tilmæli, að 
teknu tilhlýðilegu tilliti til nálægðarreglunnar og í samráði 
við viðkomandi aðildarríki og, ef nauðsyn krefur, að fengnum 
frekari sértækum upplýsingum.  Innan þriggja mánaða frá 
því að tilmælin eru gefin út skal viðkomandi lögbært yfirvald 
lögverndaðrar almannaþjónustu annaðhvort fylgja tilmælum 
framkvæmdastjórnarinnar eða óska eftir eða leggja til 
breytingar með það fyrir augum að tryggja að sameiginlegum 
lágmarkskröfum sé fylgt og koma þeim til framkvæmda í 
samráði við framkvæmdastjórnina.

Ef viðkomandi lögbært yfirvald lögverndaðrar almannaþjónustu 
uppfyllir ekki enn sameiginlegu lágmarkskröfurnar þegar 
þriggja mánaða tímabilið er liðið skal framkvæmdastjórnin 
upplýsa Evrópuþingið og ráðið um það og leggja til að gerðar 
verði viðeigandi ráðstafanir.
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6. gr.

Hlutverk öryggiseftirlitsmiðstöðvar Galíleó

Öryggiseftirlitsmiðstöð Galíleó skal setja fram rekstrarlegan 
skilflöt milli lögbærra yfirvalda lögverndaðrar almannaþjónustu, 
ráðsins og æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og 
öryggismálum, sem starfa samkvæmt sameiginlegri aðgerð 
2004/552/SSUÖ, og eftirlitsmiðstöðvanna. Hún skal tilkynna 
fram kvæmdastjórninni um hvers konar atburði sem kunna að 
hafa áhrif á að unnt sé að starfrækja lögvernduðu almanna-
þjónustuna með snurðulausum hætti.

7. gr.

Framleiðsla og öryggi viðtökubúnaðar og öryggiseininga

1.  Aðildarríki getur, með fyrirvara um þær kröfur sem 
eru settar fram í 5. mgr. 5. gr., falið aðilum með staðfestu á 
yfirráðasvæði þess eða á yfirráðasvæði annars aðildarríkis 
það verkefni að framleiða viðtökubúnað lögverndaðrar 
almannaþjónustu eða tengdar öryggiseiningar. Ráðið, fram-
kvæmdastjórnin eða utanríkisþjónusta Evrópusambandsins 
geta falið aðilum með staðfestu á yfirráðasvæði aðildarríkis 
það verkefni að framleiða til eigin nota viðtökubúnað fyrir 
lögverndaða almannaþjónustu eða tengdar öryggiseiningar.

2.  Faggildingarráðið um öryggisviðurkenningu getur 
hvenær sem er afturkallað þá heimild sem það hefur veitt 
aðila, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, til að framleiða 
viðtökubúnað fyrir lögverndaða almannaþjónustu eða tengdar 
öryggiseiningar ef ráðstöfununum, sem kveðið er á um í b-lið 
5. mgr. 5. gr., hefur ekki verið fylgt.

8. gr.

Sameiginlegar lágmarkskröfur

1.  Þær sameiginlegu lágmarkskröfur, sem lögbær yfirvöld 
lögverndaðrar almannaþjónustu sem um getur í 5. gr. skulu upp-
fylla, skulu taka til þeirra sviða sem sett eru fram í viðaukanum.

2.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja 
framseldar gerðir í samræmi við 11. gr. er varða samþykkt 
sameiginlegra lágmarkskrafna fyrir þau svið sem sett eru fram 
í viðaukanum og, ef þörf krefur, breytingar til uppfærslu á 
viðaukanum til að taka tillit til þróunar á Galíleóáætluninni, 
einkum með hliðsjón af tækni og breyttum öryggisþörfum.

3.  Á grundvelli þeirra sameiginlegu lágmarkskrafna, sem 
um getur í 2. mgr. þessarar greinar, getur framkvæmdastjórnin 
samþykkt nauðsynlegar tæknilegar kröfur, leiðbeiningar og 
aðrar ráðstafanir. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar 
í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 
2. mgr. 12. gr.

4.  Framkvæmdastjórnin skal tryggja að nauðsynleg skref 
séu tekin til að fara að þeim ráðstöfunum sem um getur í  
2. og 3. mgr. og að kröfum sem tengjast öryggi lögverndaðrar 
almannaþjónustu og notendum hennar og tengdri tækni, að 
teknu fullu tilliti til álits sérfræðinga.

5.  Framkvæmdastjórnin skal, til þess að stuðla að því að 
farið sé að þessari grein, greiða fyrir því að haldnir verði fundir 
allra lögbærra yfirvalda lögverndaðrar almannaþjónustu a.m.k. 
einu sinni á ári.

6.  Framkvæmdastjórnin skal, með aðstoð aðildarríkjanna 
og Evrópustofnunar um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi, 
sjá til þess að lögbær yfirvöld lögverndaðrar almannaþjónustu 
uppfylli sameiginlegu lágmarkskröfurnar, einkum með því að 
annast úttektir eða eftirlit.

9. gr.

Útflutningstakmarkanir

Ekki skal heimila útflutning utan Sambandsins á búnaði, 
tækni og hugbúnaði, er varðar notkun og þróun lögverndaðrar 
almannaþjónustu og framleiðslu fyrir hana nema í samræmi 
við 8. gr. og 3. lið viðaukans og samkvæmt samningunum sem 
um getur í 5. mgr. 3. gr. eða samkvæmt samningum er varða 
ítarlegar reglur um viðmiðunarstöðvar fyrir hýsingu og rekstur 
þeirra.

10. gr.

Beiting sameiginlegrar aðgerðar 2004/552/SSUÖ

Ákvörðun þessari skal beitt með fyrirvara um ráðstafanir sem 
ákveðnar eru samkvæmt sameiginlegri aðgerð 2004/552/SSUÖ.

11. gr.

Beiting framsals

1.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til þess að samþykkja 
framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
þessari grein.

2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja 
framseldar gerðir, sem um getur í 2. mgr. 8. gr., í fimm ár á 
tímabili sem hefst 5. nóvember 2011. Framkvæmdastjórnin 
skal taka saman skýrslu um framsal valdheimilda eigi síðar en 
níu mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins.

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að 
afturkalla framsal valdheimilda sem um getur í 2. mgr. 8. gr. 
Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á framsal þeirra 
valdheimilda sem tilgreindar eru í ákvörðuninni. Ákvörðunin 
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða 
sem þegar eru í gildi.

4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda 
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 2. mgr. 8. gr., skal 
því aðeins öðlast gildi að hvorki Evrópuþingið né ráðið hafi 
haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu 
um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði 
Evrópuþingið og ráðið hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni, 
áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa 
ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði 
að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.

12. gr.

Nefndarmeðferð

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem 
komið er á fót með reglugerð (EB) nr. 683/2008. Þessi nefnd skal 
vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
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2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. Skili nefndin ekki 
áliti skal framkvæmdastjórnin ekki samþykkja drögin að 
framkvæmdargerðinni og þriðja undirgrein 4. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 skal gilda.

13. gr.

Endurskoðun og skýrslugjöf

Eigi síðar en tveimur árum eftir að lýst er yfir að 
lögverndaða almannaþjónustan sé orðin rekstrarhæf skal 
framkvæmdastjórnin leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið skýrslu 
um að reglurnar, sem komið er á um aðgang að lögverndaðri 
almannaþjónustu, virki sem skyldi og eigi við og, ef nauðsyn 
krefur, leggja til breytingar á þessari ákvörðun til samræmis 
við það.

14. gr.

Sértækar reglur varðandi framkvæmd 
Galíleóáætlunarinnar

Þrátt fyrir önnur ákvæði þessarar ákvörðunar skal heimila 
eftirtöldum aðilum aðgang að tækni lögverndaðrar almanna-
þjónustu og aðkomu að eignarhaldi eða notkun viðtökubúnaðar 
fyrir slíka þjónustu til þess að tryggja að kerfið, sem er komið 
á fót á grundvelli Galíleóáætlunarinnar, starfi eðlilega, með 
fyrirvara um að farið sé að þeim meginreglum sem mælt er 
fyrir um í 8. gr. og viðaukanum:

a)  framkvæmdastjórninni þegar hún kemur fram sem stjórn-
andi Galíleóáætlunarinnar,

b)  rekstraraðilum kerfisins, sem er komið á fót á grundvelli 
Galíleóáætlunarinnar, einungis í þeim tilgangi að þeir geti 
sinnt verkefnum sínum, eins og mælt er fyrir um í sérstöku 
samkomulagi við framkvæmdastjórnina,

c)  Evrópustofnun um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi í 
því skyni að gera henni kleift að sinna þeim verkefnum 
sem henni eru falin, eins og mælt er fyrir um í sérstöku 
samkomulagi við framkvæmdastjórnina,

d)  Geimvísindastofnun Evrópu, einungis í því skyni að 
sinna rannsóknum, þróun og útbreiðslu grunnvirkja, 
eins og mælt er fyrir um í sérstöku samkomulagi við 
framkvæmdastjórnina.

15. gr.

Viðurlög

Aðildarríkin skulu ákvarða viðurlög sem beita má ef brotið 
er gegn ákvæðum landslaga sem sett eru samkvæmt þessari 
ákvörðun. Þessi viðurlög skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli 
við brotið og hafa varnaðaráhrif.

16. gr.

Gildistaka og beiting

1.  Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

2.  Aðildarríkin skulu beita 5. gr. eigi síðar en 6. nóvember 
2013.

17. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 25. október 2011.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ
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VIÐAUKI

Sameiginlegar lágmarkskröfur

1.  Að því er varðar 4. mgr. 5. gr. taka sameiginlegar lágmarkskröfur vegna notkunar lögverndaðrar almannaþjónustu 
til eftirfarandi:

i.  samtaka notenda lögverndaðrar almannaþjónustu,

ii.  skilgreininga og stjórnunar á aðgangsréttindum fyrir notendur lögverndaðrar almannaþjónustu og notendahópa 
þátttakenda í lögverndaðri almannaþjónustu,

iii.  dreifingar á lyklum lögverndaðrar almannaþjónustu og tengdum trúnaðarupplýsingum milli öryggis eftir lits
miðstöðvar Galíleó og lögbærra yfirvalda lögverndaðrar almannaþjónustu,

iv.  dreifingar á lyklum lögverndaðrar almannaþjónustu og tengdum trúnaðarupplýsingum til notenda,

v.  öryggisstjórnunar, þ.m.t. váatvika, og áhættumats fyrir viðtökubúnað lögverndaðrar almannaþjónustu og 
tengda trúnaðarflokkaða tækni og upplýsingar,

vi.  skýrslugjafar um mögulega skaðlegar rafsegultruflanir sem hafa verið greindar og hafa áhrif á lögvernduðu 
almannaþjónustuna, 

vii.  rekstrarhugmynda og rekstraraðferða fyrir viðtökubúnað lögverndaðrar almannaþjónustu.

2.  Að því er varðar 5. mgr. 5. gr. taka sameiginlegar lágmarkskröfur vegna þróunar og framleiðslu viðtökubúnaðar og 
öryggiseininga fyrir lögverndaða almannaþjónustu til eftirfarandi:

i.  hlutaheimildar fyrir notendur lögverndaðrar almannaþjónustu,

ii.  öryggis viðtökubúnaðar og tækni fyrir lögverndaða almannaþjónustu í rannsóknar-, þróunar- og framleiðslu-
áföngum,

iii.  samþættingar viðtökubúnaðar og tækni lögverndaðrar almannaþjónustu,

iv.  verndarsniðs fyrir viðtökubúnað og öryggiseiningar lögverndaðrar almannaþjónustu og efnis sem notar tækni 
slíkrar þjónustu.

3.  Að því er varðar 6. mgr. 5. gr. og 9. gr. taka sameiginlegar lágmarkskröfur vegna útflutningstakmarkana til 
eftirfarandi:

i.  þátttakenda í lögverndaðri almannaþjónustu sem hafa fengið leyfi,

ii.  útflutnings á efni og tækni er tengist lögverndaðri almannaþjónustu.

4.  Að því er 7. mgr. 5. gr. varðar taka sameiginlegar lágmarkskröfur er varða tengsl milli öryggiseftirlitsmiðstöðvar 
Galíleó og lögbærra yfirvalda lögverndaðrar almannaþjónustu til gagnatenginga og talsambands. 

__________________




