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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de decizie privind 
modalitățile de acces la serviciul public reglementat (denumit în continuare „PRS”), un 
serviciu din cadrul programului Galileo rezervat utilizatorilor autorizați de către guverne și 
care implică aplicații cu caracter sensibil care necesită un nivel ridicat de continuitate a 
serviciului.

Prezentul proiect de aviz se concentrează îndeosebi asupra chestiunilor legate de securitate, 
subliniind în același timp necesitatea unei implicări mai pronunțate a Comisiei Europene în 
procesul de monitorizare a aplicării normelor minime comune stipulate de regulamentul 
respectiv. Acesta propune un regim al sancțiunilor consolidat, pentru a asigura controlul 
centralizat al implementării sale. Comisia, în calitatea sa de gestionar al programelor GNSS 
ale UE, trebuie să dispună de autoritatea de a stabili sancțiunile în cazul nerespectării 
normelor minime. Statele membre stabilesc, la rândul lor, sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei decizii. În cadrul procesului de 
adoptare a acestor dispoziții, statele membre trebuie să asigure un grad înalt de protecție a 
informațiilor clasificate. 

Date fiind caracterul sensibil al PRS și nevoia constantă de protecție a informațiilor 
clasificate, Comisia garantează faptul că autoritățile PRS competente respectă în permanență 
normele minime comune. Este, prin urmare, importantă efectuarea periodică de audituri, 
controale sau inspecții. 

Proiectul de aviz evidențiază importanța PRS, în calitatea sa de instrument util în cadrul 
operațiunilor PSAC și solicită dezvoltarea de capacități, în vederea asigurării unei protecții 
preventive a infrastructurilor critice și a bunei funcționări a sistemului, în special în cazul unei 
crize pe plan internațional. 

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei privind extinderea accesului la PRS și către țările 
terțe și organizațiile internaționale, în urma încheierii unor acorduri internaționale cu UE, în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Raportoarea subliniază faptul că această procedură presupune aprobarea de către 
Parlamentul European și că acest acord va determina consecințele în cazul încălcării 
dispozițiilor sale. Toate sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive, pentru a 
garanta securitatea sistemului, precum și un nivel ridicat de continuitate a serviciului.

Ar trebui garantat un control eficient al exporturilor de tehnologii și produse cu dublă utilizare 
care figurează în regimurile europene și internaționale de control al exporturilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)7 prevede în anexă că obiectivele 
specifice ale programului Galileo constau 
în asigurarea faptului că semnalele emise 
de către sistem pot fi utilizate în special
pentru a oferi un serviciu public 
reglementat (denumit în continuare „PRS”) 
rezervat utilizatorilor autorizați de către 
guverne pentru aplicații cu caracter sensibil 
care necesită un nivel ridicat de 
continuitate a serviciului. 

(1) Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)7 prevede în anexă că obiectivele 
specifice ale programului Galileo constau 
în asigurarea faptului că semnalele emise 
de către sistem pot fi utilizate în special 
pentru a oferi un serviciu public 
reglementat (denumit în continuare „PRS”) 
rezervat utilizatorilor autorizați de către 
guverne pentru aplicații cu caracter sensibil 
care necesită un control eficient al 
accesului și un nivel ridicat de continuitate 
a serviciului. 

Justificare

Completarea propusă este menită să sublinieze necesitatea unui control eficient al accesului 
la aplicațiile PRS cu caracter sensibil.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Galileo este un program important, 
care sporește independența și securitatea 
Uniunii. În special, PRS aferent acestui 
program, reprezintă un instrument util 
pentru misiunile de evaluare a situației și 
de căutare și salvare din cadrul 
operațiunilor PSAC, precum și pentru 
protecția infrastructurilor critice din 
Uniune;
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Justificare

Amendamentul subliniază importanța programului Galileo și a PRS aferent acestuia pentru 
independența și securitatea UE. Acesta evidențiază, în mod particular, rolul PRS în cadrul 
operațiunilor PSAC.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Având în vedere importanța PRS 
pentru navigație și orientarea sistemelor 
militare, instituțiile relevante ale Uniunii 
și statelor membre ar trebui să acționeze 
în consecință, sporindu-și eforturile în 
ceea ce privește eventuala revizuire a 
cadrului legal internațional, inclusiv a 
Tratatului privind spațiul cosmic din 
1967, ținând seama de progresele 
tehnologice înregistrate din anii 1960 
până în prezent.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 
continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave. 
Consecințele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori. 
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigație prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
și cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanților săi, o 
continuitate a serviciului chiar și în 
situațiile de criză cele mai grave. Acest 
lucru este fezabil numai în cazul în care 
există posibilitatea, din punct de vedere 
tehnic, de a împiedica actorii de prim-plan 
din domeniul spațial să modifice, să 
perturbe sau chiar să distrugă sistemul 
Galileo sau componente ale acestuia.
Consecințele unei încălcări a normelor de 
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securități și a securității Uniunii Europene. 
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde și la alți utilizatori. 
Utilizarea și gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securități și a securității Uniunii Europene. 
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În general, Uniunea și statele membre 
trebuie să depună toate eforturile pentru 
asigurarea siguranței și securității 
sistemului rezultat din programul Galileo și 
a tehnologiilor și echipamentelor PRS, 
pentru evitarea utilizării semnalelor emise 
pentru PRS de către persoane fizice sau 
juridice neautorizate și pentru a împiedica 
utilizarea ostilă a PRS împotriva Uniunii 
sau a statelor membre.

(8) În general, Uniunea și statele membre 
trebuie să depună toate eforturile pentru 
asigurarea siguranței și securității 
sistemului rezultat din programul Galileo și 
a tehnologiilor și echipamentelor PRS, 
pentru evitarea utilizării semnalelor emise 
pentru PRS de către persoane fizice sau 
juridice neautorizate și pentru a împiedica 
utilizarea ostilă a PRS împotriva Uniunii 
sau a statelor membre. În acest sens, este 
oportună înființarea unui Sistem 
european de control.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În acest sens, este important ca statele 
membre să stabilească regimul
sancțiunilor aplicabile în cazul 
nerespectărilor obligațiilor care decurg din 
prezenta decizie și să se asigure că aceste 
sancțiuni sunt aplicate. Sancțiunile
respective trebuie să fie eficiente, 

(9) În acest sens, este important ca Comisia
să stabilească regimul măsurilor 
administrative aplicabile în cazurile de 
nerespectare a obligațiilor care decurg din 
prezenta decizie, în timp ce statele membre 
stabilesc sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 
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proporționale și disuasive. în temeiul prezentei decizii. Statele 
membre ar trebui să se asigure că aceste 
sancțiuni și măsuri administrative sunt 
aplicate. Măsurile administrative și
sancțiunile trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive în orice situație.
În cazul impunerii unor măsuri 
administrative, persoanelor sau entităților 
acuzate ar trebui să li se garanteze dreptul 
de a apela la o cale de atac.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) De asemenea, Consiliul este invitat să 
participe la gestionarea PRS, pe de-o parte 
prin punerea în aplicare a Acțiunii comune 
2004/552/PESC a Consiliului din 12 iulie 
2004 privind aspecte ale funcționării 
sistemului european de radionavigație prin 
satelit care aduc atingere securității Uniunii 
Europene, iar pe de altă parte prin 
aprobarea acordurilor internaționale care 
autorizează o țară terță sau o organizație 
internațională să utilizeze PRS.

(12) De asemenea, Consiliul este invitat să 
participe la gestionarea PRS, pe de-o parte 
prin punerea în aplicare a Acțiunii comune 
2004/552/PESC a Consiliului din 12 iulie 
2004 privind aspecte ale funcționării 
sistemului european de radionavigație prin 
satelit care aduc atingere securității Uniunii 
Europene8, iar pe de altă parte prin 
aprobarea acordurilor internaționale care 
autorizează o țară terță sau o organizație 
internațională să utilizeze PRS. 
Guvernanța în materie de securitate 
trebuie să fie clară în cazul unui atac 
imediat din partea unui stat ostil sau a 
unui actor nestatal îndreptat împotriva 
Uniunii, a statelor membre sau a țărilor 
partenere care utilizează PRS sau alte 
servicii din cadrul programului Galileo. 
În consecință, Consiliul ar trebui să 
actualizeze în mod corespunzător 
Acțiunea comună 2004/552/PESC ca 
urmare a schimbărilor aduse de Tratatul 
de la Lisabona, în special în ceea ce 
privește rolul jucat de Înaltul 
Reprezentant pentru afaceri externe și 
politica de securitate/Vicepreședintele 
Comisiei în perturbarea sau modificarea 
în mod semnificativ a serviciului în cazul 
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unei amenințări imediate.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Fiecare participant la PRS ar trebui 
să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura buna funcționare a sistemului, 
precum și continuitatea și neîntreruperea 
semnalelor. Ar trebui dezvoltate 
capabilități la nivelul statelor membre, 
precum și în cadrul PSAC, pentru a 
preveni atacurile de tip „spoofing” la 
adresa semnalului PRS criptat și a 
asigura securitatea infrastructurilor 
critice.

Justificare

Amendamentul încurajează dezvoltarea de capabilități în abordarea amenințărilor la adresa 
bunei funcționări a PRS, în special în eventualitatea unei crize la nivel internațional.
Articolul 2 din Acțiunea comună 2004/552/PESC a Consiliului se referă la măsurile ce 
trebuie luate în eventualitatea unei astfel de situații neplăcute, mai degrabă decât la 
prevenirea acesteia.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Referitor la fabricarea și securitatea 
receptoarelor, cerințele în materie de 
securitate fac necesară atribuirea acestei 
sarcini exclusiv unui stat membru care
utilizează PRS sau unor societăți stabilite 
pe teritoriul unui stat membru care
utilizează PRS. Mai mult, entitatea care 
produce receptoare trebuie să fi fost în 
prealabil autorizată în mod corespunzător 
de către Agenția GNSS european înființată 

(13) Referitor la fabricarea și securitatea 
receptoarelor, cerințele în materie de 
securitate fac necesară atribuirea acestei 
sarcini exclusiv unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS competentă, 
respectiv unor societăți stabilite pe 
teritoriul unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS competentă.
Mai mult, entitatea care produce receptoare 
trebuie să fi fost în prealabil autorizată în 
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prin Regulamentul (CE) nr. xxx/20109 și 
să respecte normele definite de autoritatea 
de omologare instituită în cadrul acestei 
autorități. Autoritățile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanență respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât și a cerințelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime.

mod corespunzător de către Agenția GNSS 
european înființată prin Regulamentul (CE) 
nr. xxx/20109 și să respecte normele 
definite de autoritatea de omologare 
instituită în cadrul acestei autorități.
Autoritățile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanență respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât și a cerințelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Referitor la controlul exporturilor, 
exporturile în afara Uniunii Europene de 
echipamente sau tehnologii legate de 
utilizarea PRS ar trebui să fie limitate 
numai la țările terțe care sunt autorizate 
corespunzător pentru acces la PRS în 
aplicarea unui acord internațional cu 
Uniunea Europeană.

(14) În termeni generali, tehnologiile cu 
dublă utilizare trebuie să facă obiectul 
unui control eficient în momentul în care 
sunt exportate din Uniunea Europeană.
În momentul analizării solicitărilor 
privind controlul exporturilor pentru 
produsele din domeniul GNSS provenind 
din propriile industrii, statele membre ale 
UE trebuie să respecte dispozițiile 
regimurilor europene și internaționale de 
control al exporturilor, cum ar fi Acordul 
de la Wassenaar pentru controlul 
exporturilor de arme convenționale și 
produse și tehnologii cu dublă utilizare.
Referitor la echipamentele sau 
tehnologiile legate de utilizarea PRS, ar 
trebui ca, în special, exporturile, să fie 
limitate numai la țările terțe care sunt 
autorizate corespunzător pentru acces la 
PRS în aplicarea unui acord internațional 
cu Uniunea Europeană.

Justificare

Amendamentul urmărește clarificarea faptului că PRS este legat de tehnologiile cu dublă 
utilizare. Prin urmare, statele membre și industriile acestora trebuie să respecte obligațiile 
stipulate de regimurile europene și internaționale de control al exporturilor.
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Cu ajutorul statelor membre, 
Comisia ar trebui să propună modelul 
adecvat de finanțare a PRS în cadrul unei 
propuneri referitoare la stabilirea 
prețurilor serviciilor GNSS. Comisia ar 
trebui să raporteze cu privire la cadrul 
financiar către Parlamentul European și 
Consiliu. Acest raport ar trebui să 
prezinte în detaliu costurile exacte ale 
modalității de acoperire a PRS.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, Consiliul și statele membre au 
acces nelimitat și neîntrerupt la PRS în 
toate zonele lumii.

(2) Comisia, Consiliul și toate statele 
membre au dreptul la acces nelimitat și 
neîntrerupt la PRS în toate zonele lumii.

Justificare

Amendamentul încearcă să sublinieze faptul că toate statele membre au drept de acces la 
PRS, cu condiția să își dorească să beneficieze de pe urma acestuia și să respecte normele 
minime de securitate (după cum este specificat în alte articole).

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre care utilizează PRS 
în sectoare legate de securitate fac acest 
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lucru în conformitate cu principiile și 
prioritățile Uniunii, astfel cum sunt 
definite la Capitolul 1 din Titlul V al 
Tratatului privind Uniunea Europeană și 
specificate în Strategia europeană de 
securitate;

Justificare

Amendamentul urmărește clarificarea faptului că utilizarea PRS în sectoare din domeniul 
apărării trebuie să respecte principiile ce stau la baza UE și să acționeze în conformitate cu 
principiile declarate ale acesteia. 

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizatorii PRS sunt persoane fizice 
sau juridice autorizate în mod 
corespunzător de participanții la PRS 
pentru deținerea sau utilizarea unui 
receptor PRS.

(4) Utilizatorii PRS sunt persoane fizice 
sau juridice, inclusiv organisme 
guvernamentale, autorizate în mod 
corespunzător de participanții la PRS 
pentru deținerea sau utilizarea unui 
receptor PRS.

Justificare

Amendamentul urmărește clarificarea faptului că utilizatorii PRS sunt organisme 
guvernamentale.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7

 Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Și există un acord între Uniune, pe de-o 
parte, și țara terță sau organizația 
internațională respectivă, pe de altă parte, 
încheiat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care prevede condițiile și modalitățile de 

(7) Și există un acord între Uniune, pe de-o 
parte, și țara terță sau organizația 
internațională respectivă, pe de altă parte, 
încheiat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, cu 
aprobarea Parlamentului European, și 
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utilizare a PRS de către țara terță sau 
organizația internațională respectivă.

care prevede condițiile și modalitățile de 
utilizare a PRS de către țara terță sau 
organizația internațională respectivă.

Justificare

Amendamentul corectează numărul articolului din tratat din versiunea în limba engleză a 
propunerii, reamintind faptul că articolul 218 implică aprobarea Parlamentului European 
[articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea UE]. 

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7 – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere că produsele și 
tehnologiile PRS se caracterizează prin 
dublă utilizare, statele membre, statele 
terțe și organizațiile internaționale 
respectă toate cele opt criterii ale Codului 
de conduită al UE privind exportul de 
arme prevăzut în Poziția comună 
2008/944/PESC din 8 decembrie 2008 a 
Consiliului;

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 7 – liniuța 2a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Țara terță sau organizația internațională 
respectă democrația, statul de drept, 
universalitatea și indivizibilitatea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, demnitatea umană, 
principiile egalității și solidarității, 
precum și principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și a dreptului 
internațional.
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Justificare

Este necesar ca statele terțe sau organizațiile internaționale să nu aibă acces la PRS decât 
dacă respectă principiile fundamentale care se bazează pe dispozițiile de la Titlul V Capitolul 
I din Tratatul privind Uniunea Europeană, deoarece trebuie să se evite ca PRS să fie utilizate 
de state terțe în care se află la putere regimuri represive, totalitare și autoritare.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia definește prin acte delegate, 
conform articolelor 12, 13 și 14, normele 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate privind PRS, în special cele 
referitoare la necesitatea unei persoane 
juridice sau fizice de a accesa informațiile 
clasificate pentru a putea realiza o funcție 
sau o sarcină primită. Fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o notificare a 
dispozițiilor specifice pe care le adoptă în 
vederea punerii în aplicare a prezentului 
paragraf.

(2) Comisia definește prin acte delegate, 
conform articolelor 12, 13 și 14, normele 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate privind PRS, în special cele 
referitoare la necesitatea unei persoane 
juridice sau fizice de a accesa informațiile 
clasificate pentru a putea realiza o funcție 
sau o sarcină primită. Fiecare stat membru 
prezintă Comisiei o notificare a 
dispozițiilor specifice pe care le adoptă în 
vederea punerii în aplicare a prezentului 
paragraf, asigurând un grad de protecție 
cel puțin echivalent celui garantat de 
normele de securitate ale Comisiei 
prevăzute în anexa la Decizia 
2001/844/CE, CECO, Euratom și de 
normele de securitate ale Consiliului 
prevăzute în anexa la Decizia 
2001/264/CE.

Justificare

Amendamentul urmărește asigurarea unui grad înalt de protecție a informațiilor clasificate la 
nivelul statelor membre.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă există suspiciunea divulgării unor (3) Dacă există suspiciunea divulgării unor 
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date referitoare la PRS către terți 
neautorizați să dețină astfel de date, 
Comisia efectuează o anchetă, informează 
Consiliul și Parlamentul în legătură cu 
rezultatele investigațiilor sale și adoptă 
măsuri care să remedieze consecințele 
acestei divulgări neregulamentare.

date referitoare la PRS către terți 
neautorizați să dețină astfel de date, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a se asigura că încălcarea nu 
continuă și:

(a) informează emitentul;

(b) a evalua potențialele prejudicii aduse 
intereselor Uniunii sau ale statelor 
membre;
(c) a adopta măsuri adecvate pentru a 
împiedica repetarea situației; precum și
(d) notifică autorităților competente 
acțiunea întreprinsă; precum și

(e) informează Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la rezultatele acestor 
acțiuni;

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 5 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni Sancțiuni și măsuri administrative

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește măsurile administrative 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentei decizii de către oricare dintre 
participanții la PRS.

Amendamentul 22
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Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc sancțiunile 
aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
decizii. Sancțiunile sunt eficiente, 
proporționale și disuasive.

Statele membre stabilesc sancțiunile și 
măsurile administrative aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei decizii.

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a stabili în prealabil nu doar sancțiunile 
aplicabile în temeiul dreptului penal, dar și măsuri de natură administrativă.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor terțe sau al organizațiilor 
internaționale, acordul menționat la 
articolul 2 alineatul (7) stabilește măsurile 
adecvate în cazul încălcării dispozițiilor.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile administrative 
sunt eficace, proporționale și disuasive. 
Periclitarea securității sistemului poate 
avea drept consecință retragerea 
autorizației de acces. În cazul impunerii 
unor sancțiuni sau a unor măsuri 
administrative, persoanelor sau entităților 
acuzate li se garantează dreptul de a 
exercita o cale de atac.
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Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În calitate de operator al centrului de 
securitate menționat la articolul 16 litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 
683/2008 (denumit în continuare „centru 
de securitate”), Agenția GNSS european 
poate fi desemnată ca autoritate PRS 
competentă de către un participant la PRS.

(4) În calitate de operator al centrului de 
securitate menționat la articolul 16 litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 
683/2008 (denumit în continuare „centru 
de securitate”), Agenția GNSS european
poate fi desemnată ca autoritate PRS 
competentă de către un participant la PRS.
Agenția GNSS european acționează ca 
autoritate PRS competentă pentru 
Consiliu, Comisie și agențiile Uniunii 
Europene.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7

 Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia, asistată de statele membre și 
de Agenția GNSS european, asigură 
respectarea normelor comune minime de 
către autoritățile PRS competente, mai ales 
prin efectuarea unor audituri sau a unor 
inspecții.

(7) Comisia, asistată de statele membre și 
de Agenția GNSS european, asigură 
respectarea normelor comune minime de 
către autoritățile PRS competente, mai ales 
prin efectuarea periodică a unor audituri 
sau a unor inspecții.

Justificare

Amendamentul subliniază necesitatea efectuării unui control (audit/inspecție) periodic.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Autoritățile PRS competente 
raportează în mod regulat cu privire la 
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respectarea normelor minime comune 
către comisie și Agenția GNSS european.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Cu ajutorul Autorității de 
Supraveghere a GNSS European, 
Comisia raportează la fiecare trei ani 
către Parlamentul European și Consiliu 
cu privire la respectarea de către 
autoritățile PRS competente a normelor 
comune minime, precum și la cazurile de 
încălcări grave a acestora. 

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice stat membru care utilizează PRS 
poate să asigure el însuși, sau să 
încredințeze unor societăți stabilite pe 
teritoriul unui stat membru care utilizează 
PRS, fabricarea receptoarelor PRS și a 
modulelor de securitate asociate. Consiliul 
sau Comisia pot încredința unui stat 
membru care utilizează PRS sau unor 
societăți stabilite pe teritoriul unui stat 
membru care utilizează PRS, fabricarea 
receptoarelor PRS și a modulelor de 
securitate asociate.

(1) Orice stat membru care a desemnat o 
autoritate PRS competentă poate să 
asigure el însuși sau să încredințeze unor 
societăți stabilite pe teritoriul unui stat 
membru care a desemnat o autoritate PRS 
competentă fabricarea receptoarelor PRS și 
a modulelor de securitate asociate.
Consiliul sau Comisia pot încredința unui 
stat membru care a desemnat o autoritate
PRS competentă sau unor societăți stabilite 
pe teritoriul unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS competentă
fabricarea receptoarelor PRS și a 
modulelor de securitate asociate.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de omologare a securității 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit poate în orice moment să retragă 
unei entități menționate în primul paragraf 
autorizația acordată pentru fabricarea 
receptoarelor PRS și a modulelor de 
securitate asociate dacă există suspiciunea 
că măsurile prevăzute în paragraful al 
treilea nu sunt respectate.

(5) Autoritatea de omologare a securității 
sistemelor europene de radionavigație prin 
satelit poate în orice moment să retragă 
unei entități menționate în primul paragraf 
autorizația acordată pentru fabricarea 
receptoarelor PRS și a modulelor de 
securitate asociate dacă există suspiciunea 
că măsurile prevăzute în paragraful al 
treilea nu sunt respectate. Decizia 
referitoare la retragerea autorizației poate 
face obiectul unei căi de atac. În cazul 
periclitării securității sistemului ca 
urmare a unor acte anterioare, actuale 
sau potențiale ale entităților menționate la 
alineatul (1), exercitarea căii de atac nu 
are efect suspensiv.

Justificare

Ca urmare a principiilor generale de drept european, este esențial ca orice persoană sau 
entitate incriminată să aibă dreptul de a exercita o cale de atac împotriva retragerii 
autorizației; cu toate acestea, o astfel de procedură nu ar trebui să aibă un efect suspensiv în 
cazul considerentelor legate de siguranță.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemele și modulele trebuie să fie 
flexibile pe măsura necesităților mereu în 
creștere de-a lungul timpului.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O țară terță pe teritoriul căreia este instalată O țară terță pe teritoriul căreia este instalată 
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o stație de referință care conține 
echipamente PRS și care aparține 
sistemului constituit în cadrul programului 
Galileo nu este considerată, numai din 
acest motiv, ca fiind participant la PRS. 
Comisia stabilește împreună cu țara terță 
respectivă modalitățile de găzduire și de 
funcționare a stației de referință care 
conține echipamente PRS.

o stație de referință care conține 
echipamente PRS și care aparține 
sistemului constituit în cadrul programului 
Galileo nu este considerată, numai din 
acest motiv, ca fiind participant la PRS. 
Comisia stabilește împreună cu țara terță 
respectivă modalitățile de găzduire și de 
funcționare a stației de referință care 
conține echipamente PRS. Aceste 
modalități detaliate includ posibilitatea ca 
entitățile europene competente să aibă 
acces la stația de referință în scopul 
efectuării de controale.

Justificare

Ar trebui garantat accesul organelor europene de control la stația de referință în state terțe 
în scopul efectuării de controale.

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 11b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11b
Consultări cu Autoritatea de 
Supraveghere a GNSS
Comisia stabilește condițiile în care 
Autoritatea de Supraveghere a GNSS 
European poate fi angrenată în cel mai 
scurt termen posibil în procesul de luare a 
deciziilor referitoare la PRS. Comisia 
poartă consultări, de fiecare dată când 
este necesar, cu Autoritatea de 
Supraveghere a GNSS European cu 
privire la toate aspectele legate de PRS. 

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen 
poate fi prelungit cu o lună.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este extinsă cu două luni.

Justificare
Amendamentul rectifică prelungirea termenului în care Parlamentul European și Consiliul 
pot formula obiecții cu privire la actele delegate, astfel cum a fost adoptat în a doua lectură 
pentru instrumentele financiare externe.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Anexă – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deoarece descoperirea oricărui incident
involuntar care afectează securitatea PRS, 
cum ar fi furtul sau pierderea unui receptor, 
este primordială, fiecare autoritate PRS 
competentă mobilizează mijloacele care să 
permită detectarea și corectarea unui astfel 
de incident, precum și raportarea acestuia 
centrului de securitate.

(6) Deoarece descoperirea oricărui 
eveniment care afectează securitatea PRS, 
cum ar fi furtul sau pierderea unui receptor, 
este primordială, fiecare autoritate PRS 
competentă mobilizează mijloacele care să 
permită detectarea și corectarea unui astfel 
de eveniment, precum și raportarea 
acestuia centrului de securitate.

Justificare

Acest amendament se referă în principal la traducerea în limba cehă.

[Observația traducătorului în limba engleză: în textul propunerii Comisiei, în limba cehă, 
termenul „incident”, utilizat prima dată la punctul 6, este precedat de cuvântul 
„involuntar”.] Având în vedere faptul că furtul, care este un delict deliberat, este menționat 
pe lista incidentelor, termenul „incident” (în cehă „incident involuntar”) este impropriu. 
Astfel, este preferabilă utilizarea termenului „eveniment” (și în celelalte versiuni lingvistice), 
care se referă atât la actele deliberate, cât și la cele involuntare.
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