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Ändringsförslag 12
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till lagstiftningsresolution
Uttalande (avsett att bifogas lagstiftningsresolutionen) (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

Europaparlamentets uttalande om 
användningen av den offentliga reglerade 
tjänsten (PRS)
Europaparlamentet oroar sig över att det 
finns tecken som klart tyder på att den 
avgjort största delen av PRS-mottagarna 
kommer att användas av försvaret och 
den inre säkerheten och att alla 
medlemsstater, med undantag för 
Storbritannien och Tyskland, planerar 
PRS-tillämpningar inom sin nationella 
försvarssektor. Parlamentet beklagar att 
både rådet och kommissionen i åratal 
förnekat att PRS huvudsakligen används 
för försvarets och den inre säkerhetens 
behov, men att detta nu håller på att bli 
verklighet.

Or. en

Ändringsförslag 13
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till lagstiftningsresolution
Uttalande (avsett att bifogas lagstiftningsresolutionen) (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

Europaparlamentets uttalande om 
säkerhetsstyrning
Europaparlamentet konstaterar att 
säkerhetsstyrningen i händelse av en 
fientlig stats eller icke-statlig aktörs 
omedelbara angrepp på unionen, 
medlemsstaterna eller partnerstater som 
använder PRS eller andra Galileo-tjänster 
fortfarande är oklar. Rådets gemensamma 
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åtgärd 2004/552/GUSP av den 
12 juli 2004 om de aspekter av driften av 
det europeiska systemet för satellitbaserad 
radionavigation som kan påverka 
säkerheten i Europeiska unionen1 måste 
ändras för att det mera ingående ska 
klarläggas huruvida vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik har rätt att, utan 
ytterligare samråd, störa eller avsevärt 
ändra tjänsten om ett omedelbart hot 
skulle föreligga.
__________
1 EUT L 246, 20.7.2004, s. 30.

Or. en

Ändringsförslag 14
Norbert Glante

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Rådet (transport) begärde dessutom i 
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.

(2) Rådet (transport) begärde dessutom i 
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 bör 
vara frivillig. Driftskostnaderna för tjänsten 
bör bäras av deltagarna på 
icke-kommersiell basis, i förhållande till 
antalet använda PRS-mottagare.

Or. de
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Motivering

Det är inte användarna utan deltagarna som bör bära driftskostnaderna för PRS. 
Kompletteringen gör det möjligt att överflytta kostnadsansvaret på deltagarna, via 
PRS-mottagarna.

Ändringsförslag 15
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De tjänster som erbjuds av PRS kan 
spela en viktig roll för olika vapensystem, 
framför allt för navigering och styrning, 
och därför är det viktigt att 
kommissionen, rådet, 
Europeiska utrikestjänsten och 
medlemsstaterna handlar i enlighet med 
konventionen om yttre rymden från 1967 
och att medlemsstaterna och 
Europeiska utrikestjänsten gör mera för 
den eventuella översynen av den 
internationella rättsramen eller, 
alternativt, för en ny konvention där det 
tas hänsyn till teknikens framsteg sedan 
sextiotalet och en kapprustning i yttre 
rymden effektivt förebyggs.

Or. en

Ändringsförslag 16
Edit Herczog

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 

(4) PRS är den säkraste och samtidigt den 
känsligaste av de olika tjänster som 
tillhandahålls av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen och är därför 
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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.

livsviktig för tjänster med krav på hög 
precision och absolut tillförlitlighet. 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 unionen
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 17
Ioan Enciu

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 
användningen och förvaltningen av PRS 
avseende säkerheten i Europeiska unionen
och sin egen säkerhet. Tillträdet till PRS 
måste därför strikt begränsas till vissa 
användarkategorier som är föremål för 
kontinuerlig kontroll samt vilkas 
säkerhetsbakgrund ständigt övervakas.
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Or. en

Ändringsförslag 18
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen bygger på respekt för de 
grundläggande rättigheterna och framför 
allt i artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns 
uttryckligen den grundläggande 
rättigheten till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter. Därför bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna och den 
arbetsgrupp för skydd av enskilda 
personer i samband med behandling av 
personuppgifter, vilken inrättats i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1, medverka vid 
genomförandet av detta beslut så att de 
ändamål för vilka personuppgifter i PRS 
avses användas stämmer överens med 
medborgarnas grundläggande rättigheter 
enligt stadgan.
__________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Edit Herczog

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att underlätta användningen av 
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.

(7) För att underlätta den världsomfattande
användningen av europeisk teknik för säkra 
offentliga tillämpningar för 
satellitnavigering bör gemensamma 
miniminormer för säkerhet och skydd, 
tillsammans med specificerade villkor och 
bestämmelser fastställas för vissa 
tredjeländers och internationella 
organisationers PRS-användning. 
Efterlevnad av säkerhetskraven är i 
samtliga fall av yttersta vikt.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ioan Enciu

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att underlätta användningen av 
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.

(7) För att underlätta den världsomfattande
användningen av europeisk teknik för säkra 
offentliga tillämpningar för 
satellitnavigering bör villkoren och 
bestämmelserna fastställas för vissa 
tredjeländers och internationella 
organisationers PRS-användning. 
Efterlevnad av säkerhetskraven bör alltid 
vara obligatorisk.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Lambert van Nistelrooij

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/20101 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 behörig PRS-myndighet
eller företag som är etablerade i en 
medlemsstat som utsett en ansvarig 
PRS-myndighet. Dessutom måste 
mottagartillverkaren vara förhandsgodkänd 
av tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet som inrättats genom 
förordning (EG) nr xxx/20101 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. För att 
garantera de gemensamma 
minimistandarderna måste i så fall 
lämpliga säkerhetsavtal ingås, där det 
fastställs villkor för att tillstånd till detta 
beviljas.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Philippe Lamberts

Förslag till beslut
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Eftersom PRS inte kommer att 
finnas tillgängligt före 2014–2015 och 
eftersom kommissionen, vilket framgår av 
dess rapport av den 18 januari 2011 om 
halvtidsöversynen av de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen, ännu inte 
har inrättat pilotprogram för att testa och 
validera de rutiner och mekanismer som 
föreskrivs i detta beslut bör det föreskrivas 
en översyn av beslutet för att det ska gå att 
beakta pilotprojektens resultat samt 
annan utveckling av tillhandahållandet av 
PRS.

Or. en

Ändringsförslag 23
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut anges detaljerade föreskrifter 
för medlemsstaternas, rådets, 
kommissionens, unionens organs eller 
internationella organisationers tillträde till 
den offentliga reglerade tjänst (nedan 
kallad PRS) som erbjuds genom det 
globala systemet för satellitnavigering 
(GNSS) som utvecklats genom 
Galileoprogrammet.

I detta beslut anges detaljerade föreskrifter 
för medlemsstaternas, rådets, 
kommissionens, unionens organs eller 
internationella organisationers tillträde till 
den offentliga reglerade tjänst (nedan 
kallad PRS) som erbjuds genom det 
globala systemet för satellitnavigering 
(GNSS) som utvecklats genom 
Galileoprogrammet, som är ett civilt 
system under civil kontroll, vilket innebär 
att det utvecklats i enlighet med civila 
normer och utgående från civila krav 
samt under de europeiska institutionernas 
överinseende.
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Or. en

Ändringsförslag 24
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Rådet och kommissionen beslutar om 
vilka kategorier av tjänstemän som ska 
vara behöriga att inneha eller använda en 
PRS-mottagare, i enlighet med de 
gemensamma minimistandarder som 
nämns i artikel 6.6. En medlemsstat som 
använder PRS ska oberoende fatta beslut 
om vilka kategorier av fysiska personer 
bosatta på dess territorium eller juridiska 
personer etablerade på dess territorium som 
ska vara bemyndigade att inneha eller 
använda en PRS-mottagare, samt om 
användningsområdena för PRS, i enlighet 
med de tekniska minimistandarder som 
nämns i artikel 6.6. Användningsområdena 
får omfatta användningar som rör 
säkerheten.

5. Rådet och kommissionen beslutar om 
vilka kategorier av tjänstemän som ska 
vara behöriga att inneha eller använda en 
PRS-mottagare, i enlighet med de 
gemensamma minimistandarder som 
nämns i artikel 6.6 samt i enlighet med 
unionsmedborgarnas grundläggande 
rättigheter till respekt för privatlivet och 
till uppgiftsskydd. En medlemsstat som 
använder PRS ska oberoende fatta beslut 
om vilka kategorier av fysiska personer 
bosatta på dess territorium eller juridiska 
personer etablerade på dess territorium som 
ska vara bemyndigade att inneha eller 
använda en PRS-mottagare, samt om 
användningsområdena för PRS, i enlighet 
med de tekniska minimistandarder som 
nämns i artikel 6.6 samt i enlighet med 
unionsmedborgarnas grundläggande 
rättigheter till respekt för privatlivet och 
till uppgiftsskydd. Användningsområdena 
får omfatta användningar som rör 
säkerheten.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tredjelandet eller den internationella 
organisationen respekterar alla de åtta 
kriterierna i artikel 2 i rådets 
gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp 
av den 8 december 2008 om fastställande 
av gemensamma regler för kontrollen av 
export av militär teknik och krigsmateriel1

och
__________
1 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Ändringsförslag 26
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns ett avtal mellan unionen, å ena 
sidan, och detta tredjeland eller denna 
internationella organisation, å andra sidan, 
som ingåtts enligt det förfarande som avses 
i artikel 218 i fördraget om Europeiska 
unionens funktion, där villkoren och 
formerna för detta tredjelands eller denna 
internationella organisations användning av 
PRS fastställs.

Det finns ett avtal mellan unionen, å ena 
sidan, och detta tredjeland eller denna 
internationella organisation, å andra sidan, 
som ingåtts enligt det förfarande som avses 
i artikel 218 i fördraget om Europeiska 
unionens funktion, där villkoren och 
formerna för detta tredjelands eller denna 
internationella organisations användning av 
PRS fastställs med Europaparlamentets 
godkännande.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Norbert Glante

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. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen de särskilda föreskrifter den 
antar för att genomföra bestämmelserna i 
denna punkt, varvid åtminstone samma 
säkerhetsnivå ska garanteras som genom 
kommissionens säkerhetsregler1 och 
genom rådets säkerhetsbestämmelser2.
__________
1Bilaga till kommissionens beslut 
2001/844/EG, EKSG, 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

Detta nya ändringsförslag erbjuder bättre skydd av sekretessbelagd information inom PRS.

Ändringsförslag 28
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Skydd av de grundläggande rättigheterna
1. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska garantera skyddet av medborgarnas 
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privatliv och personuppgifter i samband 
med användningen av PRS.
2. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska inrätta ett system för utvärdering av 
skyddet av privatliv och personuppgifter i 
samband med användningen av PRS, 
under medverkan av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och den 
arbetsgrupp för skydd av enskilda 
personer i samband med behandling av 
personuppgifter, vilken inrättats i enlighet 
med artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och 
systemet ska övervakas av EU:s byrå för 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 29
Edit Herczog

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ansvarig PRS-myndighet som utsetts 
av en stat har till uppgift att förvalta och 
kontrollera tillverkning, innehav och 
användning av PRS-mottagare när det 
gäller fysiska personer bosatta på statens 
territorium och juridiska personer 
etablerade på statens territorium.

2. En ansvarig PRS-myndighet som utsetts 
av en stat har till uppgift att förvalta och 
kontrollera tillverkning, innehav och 
användning av PRS-mottagare när det 
gäller fysiska personer bosatta på statens 
territorium och juridiska personer 
etablerade på statens territorium och se till 
att gemensamma miniminormer för 
säkerhet och skydd följs.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Norbert Glante

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sin egenskap av driftsansvarig för det 
säkerhetscentrum som avses i artikel 16 a ii 
i förordning (EG) nr 683/2008 (nedan 
kallat säkerhetscentrum) kan 
tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet utses som ansvarig 
PRS-myndighet av en PRS-deltagare.

4. I sin egenskap av driftsansvarig för det 
säkerhetscentrum som avses i artikel 16 a ii 
i förordning (EG) nr 683/2008 (nedan 
kallat säkerhetscentrum) kan 
tillsynsmyndigheten för det europeiska 
GNSS-systemet utses som ansvarig 
PRS-myndighet av en PRS-deltagare.
Kostnaderna för detta ska bäras av den 
berörda PRS-deltagaren.

Or. de

Motivering

Deltagarna måste själva stå för de kostnader som uppkommer om de anlitar 
tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet i stället för att utse en egen 
PRS-myndighet.

Ändringsförslag 31
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavare eller användare av 
PRS-mottagare ska grupperas i 
användarkategorier av den ansvariga 
PRS-myndighet som de ordnar under. Den 
ansvariga PRS-myndigheten ska fastställa 
tillträdesrättigheter till PRS för varje 
användarkategori.

5. Innehavare eller användare av 
PRS-mottagare ska grupperas i 
användarkategorier av den ansvariga 
PRS-myndighet som de ordnar under. Den 
ansvariga PRS-myndigheten ska se till att 
de avsedda användningsändamålen för 
PRS följer principerna och reglerna för 
skydd av privatlivet och personuppgifter. 
Den ansvariga PRS-myndigheten ska
fastställa tillträdesrättigheter till PRS för 
varje användarkategori.
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Or. en

Ändringsförslag 32
Philippe Lamberts

Förslag till beslut
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Översyn och rapport

Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna från de pilotprojekt som 
genomförts tillsammans med de ansvariga 
PRS-myndigheterna och 
medlemsstaterna, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
huruvida de regler som fastställts för 
tillträde till PRS-tjänster är lämpliga och 
fungerar som sig bör och, vid behov, 
föreslå motsvarande ändringar i detta 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 33
Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilagan – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Säkerställande av att 
PRS-tillämpningarna och de sätt på vilka 
PRS används är förenliga med 
rättigheterna till skydd för privatlivet och 
uppgiftsskydd, i samarbete med lämpliga 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
unionsnivå.
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Or. en

Ändringsförslag 34
Ioan Enciu

Förslag till beslut
Bilagan – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje ansvarig PRS-myndighet ska hålla 
säkerhetscentrumet ständigt informerat om 
de användarkategorier som tillhör dess
ansvarsområde samt om de 
säkerhetsmoduler som är knutna till varje 
kategori.

5. Varje ansvarig PRS-myndighet ska hålla 
säkerhetscentrumet ständigt informerat om 
de användarkategorier som tillhör dess 
ansvarsområde samt om de 
säkerhetsmoduler som är knutna till varje 
kategori. Varje PRS-myndighet ska 
dessutom stå i beredskap i händelse av 
potentiella eller överhängande hot mot 
PRS-systemet.

Or. en


