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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om betingelserne for adgang til 
det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret 
under Galileo-programmet
(KOM(2010)0550 – C7–0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0550),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0318/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse af ... fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget (A7–0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rådet (transport) opfordrede i sine 
konklusioner fra mødet den 12. oktober 

(2) Rådet (transport) opfordrede i sine 
konklusioner fra mødet den 12. oktober 

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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2006 Kommissionen til aktivt at fortsætte 
arbejdet med at udvikle politikken for 
adgang til PRS, navnlig for at definere 
betingelserne for medlemsstaternes 
organisering og forvaltning af deres 
brugergrupper, på grundlag af det 
forberedende arbejde, der allerede var 
gjort, og forelægge sine forslag i rette tid 
med henblik på Rådets drøftelse og 
godkendelse heraf. I de samme 
konklusioner mindede Rådet (transport) 
om, at medlemsstaternes anvendelse af 
PRS bliver fakultativ, og at fulde 
driftsomkostninger ved tjenesten skal
afholdes af brugerne på et ikke-
kommercielt grundlag.

2006 Kommissionen til aktivt at fortsætte 
arbejdet med at udvikle politikken for 
adgang til PRS, navnlig for at definere 
betingelserne for medlemsstaternes 
organisering og forvaltning af deres 
brugergrupper, på grundlag af det 
forberedende arbejde, der allerede var 
gjort, og forelægge sine forslag i rette tid 
med henblik på Rådets drøftelse og 
godkendelse heraf. Medlemsstaternes 
anvendelse af PRS bliver fakultativ.
Driftsomkostningerne ved tjenesten bør 
afholdes af deltagerne på et ikke-
kommercielt grundlag.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke brugerne, der skal afholde driftsomkostningerne ved PRS, men deltagerne.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet har ved flere lejligheder anført, at 
det system, der er etableret under Galileo-
programmet, er et civilt system under civil 
kontrol, dvs. oprettet i henhold til civile 
standarder på grundlag af civile behov og 
under EU-institutionernes kontrol.

(3) Europa-Parlamentet og Rådet har ved 
flere lejligheder anført, at det system, der 
er etableret under Galileo-programmet, er 
et civilt system under civil kontrol, dvs. 
oprettet i henhold til civile standarder på 
grundlag af civile behov og under EU-
institutionernes kontrol.

Or. de
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Anvendelsen og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.

(4) PRS er både den bedst sikrede og den 
mest følsomme af de forskellige tjenester, 
der tilbydes via de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer. PRS 
skal af hensyn til deltagerne sikre, at der er 
tjenestekontinuitet, også i de mest alvorlige 
krisesituationer. Overtrædes 
sikkerhedsreglerne under anvendelse af 
denne tjeneste, kan det ikke blot få følger 
for den pågældende bruger, men potentielt 
også for andre brugere. Deltagelsen i og 
forvaltningen af PRS kræver derfor, at 
medlemsstaterne påtager sig et fælles 
ansvar for Den Europæiske Unions 
sikkerhed og for deres egen sikkerhed. I 
lyset heraf skal adgangen til PRS være nøje 
begrænset til visse kategorier af brugere, 
der underkastes permanent kontrol.
(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt i hele teksten at sondre tydeligt mellem PRS-deltagere (Rådet, 
medlemsstaterne, autoriserede agenturer, tredjelande, internationale organisationer) og PRS-
brugere (autoriserede fysiske eller juridiske personer). 

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For på verdensplan at fremme 
anvendelsen af den europæiske teknologi 
til sikrede statslige applikationer for 

(7) For på verdensplan at fremme 
anvendelsen af den europæiske teknologi 
til sikrede statslige applikationer for 
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satellitnavigation bør der desuden 
fastsættes bestemmelser om, hvordan visse 
tredjelande og internationale organisationer 
kan gøre brug af PRS, hvor det altid vil 
være absolut afgørende, at 
sikkerhedskravene er opfyldt.

satellitnavigation bør der desuden 
fastsættes bestemmelser om, hvordan -
herunder ved ydelse af hvilket bidrag -
visse tredjelande og internationale 
organisationer kan deltage i PRS, hvor det 
altid vil være absolut afgørende, at 
sikkerhedskravene er opfyldt.

Or. de

Begrundelse

EU bør bevare muligheden for at lade tredjelande eller internationale organisationer bidrage 
til at dække omkostningerne, når de deltager i PRS.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For så vidt angår forvaltnings- og 
kontrolenhederne vil den løsning, der går 
ud på, at hver deltager skal udpege en 
"kompetent PRS-myndighed" til at forvalte 
og kontrollere brugerne, være den bedste til 
at sikre en effektiv forvaltning af PRS-
brugen ved at skabe bedre forbindelse 
mellem de forskellige aktører, der har 
ansvaret for sikkerheden, og ved at 
garantere permanent kontrol med brugerne, 
især de nationale brugere, under 
hensyntagen til de fælles 
minimumsstandarder. Det skal bemærkes, 
at en kompetent PRS-myndighed ikke 
nødvendigvis er knyttet til en bestemt 
medlemsstat, og at flere forskellige 
deltagere kan udpege samme kompetente 
PRS-myndighed.

(10) For så vidt angår forvaltnings- og 
kontrolenhederne vil den løsning, der går 
ud på, at hver deltager skal udpege en 
"kompetent PRS-myndighed" til at forvalte 
og kontrollere brugerne, være den bedste til 
at sikre en effektiv forvaltning af PRS-
brugen ved at skabe bedre forbindelse 
mellem de forskellige aktører, der har 
ansvaret for sikkerheden, og ved at 
garantere permanent kontrol med brugerne, 
især de nationale brugere, under 
hensyntagen til de fælles 
minimumsstandarder. Det skal bemærkes, 
at en kompetent PRS-myndighed ikke 
nødvendigvis er knyttet til en bestemt 
medlemsstat, og at flere forskellige 
deltagere kan udpege samme kompetente 
PRS-myndighed. Uafhængigt heraf bør 
hver enkelt medlemsstat selv bære 
ansvaret for f.eks. eksportkontrollen.  

Or. de

Begrundelse

På denne måde sker der en klar placering af ansvaret.
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Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave kun 
kan overdrages en medlemsstat, der gør 
brug af PRS, eller virksomheder, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, der gør 
brug af PRS. Den enhed, der fremstiller 
modtagerne, skal desuden på forhånd være 
behørigt godkendt hertil af Det Europæiske 
GNSS-Agentur, der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. xxx/2010, og opfylde 
de bestemmelser, der er fastsat af den 
godkendelsesmyndighed, der nedsættes 
under ovennævnte agentur. De kompetente 
PRS-myndigheder skal vedvarende 
kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt.

(13) For så vidt angår fremstillingen af og 
sikkerheden ved modtagerne, betyder 
sikkerhedskravene, at denne opgave i 
øjeblikket kun kan overdrages en 
medlemsstat, der har udpeget en PRS-
myndighed, eller virksomheder, der er 
hjemmehørende i en medlemsstat, der har 
udpeget en PRS-myndighed. Den enhed, 
der fremstiller modtagerne, skal desuden
på forhånd være behørigt godkendt hertil af 
Det Europæiske GNSS-Agentur, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. xxx/2010, 
og opfylde de bestemmelser, der er fastsat 
af den godkendelsesmyndighed, der 
nedsættes under ovennævnte agentur. De 
kompetente PRS-myndigheder skal 
vedvarende kontrollere, både at de 
godkendelsesstandarder, der foreskrives af 
denne godkendelsesmyndighed, er 
overholdt, og at de særlige tekniske krav i 
de fælles minimumsstandarder er opfyldt. 
Kommissionen bør undersøge, om også 
autoriserede virksomheder fra tredjelande 
på gensidighedsbasis fremover kan 
overtage fremstillingen af PRS-
modtagere. 

Or. de

Begrundelse

EU bør ud fra ønsket om en global udbredelse af europæisk teknik bevare muligheden for 
fremover også at lade tredjelande deltage i fremstillingen af PRS-modtagere, såfremt der ikke 
er tvivl om sikkerheden.
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, med det formål dels at 
fastsætte reglerne for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger om PRS, dels at 
kunne ændre de fælles 
minimumsstandarder.

(15) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, med det formål at kunne 
ændre de fælles minimumsstandarder.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til den ændrede artikel 4.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 12, 13 og 
14, reglerne for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger om PRS, særlig 
regler, der vedrører behovet for, at en 
juridisk eller fysisk person får adgang til 
klassificerede oplysninger for at kunne 
varetage en given funktion eller opgave. 
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de specifikke 
bestemmelser, den vedtager for at 
gennemføre stk. 2.

2. Medlemsstaterne skal på enhver fysisk 
person, der har hjemsted på deres 
område, eller retlig enhed, der er etableret 
på deres område, og som behandler 
klassificerede EU-oplysninger vedrørende 
PRS, anvende sikkerhedsforskrifter, der 
sikrer en grad af beskyttelse, der mindst 
svarer til den, der er garanteret ved 
Kommissionens sikkerhedsforskrifter1 og 
ved Rådets sikkerhedsforskrifter2.

2a. Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen om vedtagelsen af de i 
stk. 1 nævnte nationale 
sikkerhedsforskrifter.
2b. Fysiske personer, der har hjemsted i 
tredjelande, og retlige enheder, der er 
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etableret i tredjelande, må kun behandle 
klassificerede EU-oplysninger vedrørende 
PRS, såfremt de i disse lande er omfattet 
af sikkerhedsforskrifter, der sikrer en 
grad af beskyttelse, der mindst svarer til 
den, der er garanteret ved de 
sikkerhedsforskrifter, som Kommissionen 
har fastsat i bilaget til afgørelse 
2001/844/EF, EKSF, Euratom, og ved de 
sikkerhedsforskrifter, som Rådet har 
fastsat i bilaget til afgørelse 2001/264/EF. 
ESA's sikkerhedsforskrifter anses for at 
være ækvivalente med disse 
sikkerhedsforskrifter. Ækvivalensen af 
sikkerhedsforskrifter, der anvendes i et 
tredjeland, kan anerkendes i en aftale 
med dette land.
1Bilag til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, 
EKSF, Euratom af 29. november 2001 om 
ændring af dens forretningsorden (EFT L 317 af 
3.12.2001, s. 1).
2Bilag til Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. 
marts 2001 om vedtagelse af Rådets 
sikkerhedsforskrifter (EFT L 101 af 11.4.2001, s. 
1).

Or. de

Begrundelse

Analog anvendelse af artikel 14 i forordning (EF) nr. 683/2008 om Egnos- og Galileo-
programmerne. Heri er der allerede fastsat tilfredsstillende regler for beskyttelse af 
klassificerede oplysninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en kompetent PRS-myndighed ikke 
opfylder de fælles minimumsstandarder, 
kan Kommissionen forlange, at 
myndigheden anvender de tekniske 
metoder, der er udarbejdet af Det 
Europæiske GNSS-Agentur.

8. Hvis en kompetent PRS-myndighed ikke 
opfylder de fælles minimumsstandarder, 
kan Kommissionen fremsætte en 
anbefaling under behørig hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet - og eventuelt 
efter at have indhentet yderligere 
målrettede oplysninger om de i stk. 6 
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nævnte krav. Kommissionen kan forlange, 
at myndigheden anvender de tekniske 
metoder, der er udarbejdet af Det 
Europæiske GNSS-Agentur. Den 
pågældende PRS-deltager efterkommer 
inden tre måneder Kommissionens 
anbefaling eller krav hhv. foreslår på 
anden vis ændringer vedrørende 
opfyldelse af de fælles 
minimumsstandarder og gennemfører 
disse efter aftale med Kommissionen. 
Hvis den pågældende PRS-myndighed 
efter disse tre måneder alligevel ikke 
overholder de fælles 
minimumsstandarder, informerer 
Kommissionen Rådet og Parlamentet 
herom og træffer egnede foranstaltninger 
til afhjælpning af følgerne, f.eks. ved at 
udpege Det Europæiske GNSS-Agentur til 
kompetent PRS-myndighed for denne 
PRS-deltager. Omkostningerne hertil 
afholder den pågældende PRS-deltager. 

Or. de

Begrundelse

Der bør fastlægges en eskalationsmekanisme, således at det sikres, at alle PRS-myndigheder 
overholder minimumsstandarderne. Hvis sikkerhedsforskrifterne overtrædes ved brugen af 
denne tjeneste, kan det også få følger for andre brugere.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der gør brug af PRS, 
kan enten selv stå for eller overlade det til 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, der gør brug af PRS, at 
fremstille PRS-modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler. Rådet eller 
Kommissionen kan lade en medlemsstat, 
der gør brug af PRS, eller virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, der gør 

1. En medlemsstat, der deltager i PRS, kan 
enten selv stå for eller overlade det til 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, der har udpeget en PRS-
myndighed, at fremstille PRS-modtagere 
og tilhørende sikkerhedsmoduler. Rådet 
eller Kommissionen kan lade en 
medlemsstat, der har udpeget en PRS-
myndighed, eller virksomheder, der er 
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brug af PRS, fremstille PRS-modtagere og 
tilhørende sikkerhedsmoduler.

etableret i en medlemsstat, der har udpeget 
en PRS-myndighed, fremstille PRS-
modtagere og tilhørende 
sikkerhedsmoduler.

Or. de

Begrundelse

Med denne ændring får medlemsstater, som ikke deltager i PRS, men har udpeget en PRS-
myndighed, mulighed for at deltage i fremstillingen af PRS-modtagere. 

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 4 og 6, for en 
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 6, for en ubegrænset 
periode.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til den ændrede artikel 4.
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BEGRUNDELSE

Det europæiske satellitbaserede navigationsprogram Galileo tilbyder i alt fem tjenester: den 
åbne tjeneste, den forretningsmæssige tjeneste, den sikkerhedsmæssige tjeneste, 
eftersøgnings- og redningstjenesten samt den statsregulerede tjeneste. Dette forslag vedrører 
sidstnævnte statsregulerede tjeneste (PRS: Public Regulated Service), der udelukkende er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere til følsomme anvendelser (som f.eks. kritiske 
infrastrukturer, trafik, indre og ekstern sikkerhed, redningstjenester). Disse anvendelser 
kræver stor præcision og pålidelighed, hvorfor PRS bruger stærke og krypterede signaler. 

Med Kommissionens forslag skabes en detaljeret lovramme for reglerne for adgang til PRS 
samt forvaltning og kontrol af brugere, således at systemets sikkerhed og oplysningernes 
beskyttelse kan garanteres. Da bestemte anvendelser af tjenesten kan være politisk og 
strategisk sårbare, og for at sikre det påkrævede høje sikkerhedsniveau, skal etableringen af 
denne lovramme foretages med stor omhyggelighed. Dette indebærer også, at deltagerne har 
en fælles og harmoniseret autorisationsprocedure for brugerne. Ganske vist skal PRS efter 
planen være operativ i 2013, men det er vigtigt allerede i forvejen at skabe den påkrævede 
lovramme, således at medlemsstaterne og andre aktører har tilstrækkelig tid til at etablere de 
forskellige overvågningsmekanismer og opfylde de nødvendige sikkerhedsstandarder.  

Kommissionsforslaget udgør rammerne for, at PRS-deltagerne (medlemsstaterne på frivillig 
basis, Rådet og Kommissionen samt på bestemte betingelser Den Europæiske Unions 
agenturer, tredjelande og internationale organisationer) kan give udvalgte PRS-brugere 
behørig autorisation til at have eller bruge en PRS-modtager. Forslaget omfatter følgende:
 kravet om, at der for hver PRS-deltager udpeges en kompetent PRS-myndighed, således at 

de brugere, der har fået autorisation til at fremstille, have eller bruge PRS-modtagere, kan 
forvaltes og kontrolleres effektivt, 

 fastlæggelse af fælles minimumsstandarder, som alle deltagere skal opfylde, 
 indførelse af en EU-dækkende autorisationsprocedure og kontrolmekanisme for 

fremstilling af PRS-modtagere og tilhørende sikkerhedsmoduler,
 fastlæggelse af strenge regler for eksport af udstyr eller teknologi til PRS-brug,
 fastlæggelse af betingelserne for, at internationale organisationer og tredjelande eventuelt 

kan deltage i PRS.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag. PRS er en af de vigtigste tjenester, som Galileo 
tilbyder, og som også i alvorlige krisesituationer garanterer servicekontinuitet og sikkerhed. 
Da det også kan få følger for andre deltagere og brugere, at sikkerhedsreglerne ikke 
overholdes (f.eks. kunne sikkerhedsmangler føre til ikke-autoriseret, fjendtlig udnyttelse af 
PRS), bør brug, forvaltning og kontrol af PRS-adgang foregå på grundlag af fælles standarder.    
Ordføreren mener, at der med den her foreslåede mekanisme til at garantere sikkerheden er 
foretaget den nødvendige afvejning mellem dels fastsættelse af fælles minimumsstandarder og 
kontrol med reglernes overholdelse på EU-plan, dels decentralisering af medlemsstaternes 
nuværende overvågningsfunktion.

Ordføreren ønsker at påpege visse spørgsmål, som kan være af betydning for de videre 
drøftelser:
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 Lovteksten bør udformes mere klart, hvad angår sondringen mellem PRS-deltagere og 
PRS-brugere. Det er vigtigt, at definitionerne anvendes konsekvent i hele teksten.

 PRS-deltagelse er frivillig for den enkelte medlemsstat. Desuden afgør medlemsstaterne 
individuelt, af hvilken art PRS-brugen skal være, og om brugerne skal betale for denne 
tjeneste (her skal det tages i betragtning, at GPS er gratis). Da det eventuelt ikke er alle 
medlemsstater, der vil deltage i PRS fra begyndelsen, ville det kun være retfærdigt, at 
udelukkende medlemsstater, institutioner og andre (internationale) organisationer, som 
deltager i PRS, skal dække tjenestens nationale driftsomkostninger.

 I øjeblikket er det ganske vist - også ud fra et sikkerhedssynspunkt - nødvendigt at 
begrænse fremstilling af PRS-modtagere til EU's territorium, men det kunne engang i 
fremtiden blive muligt at udbrede produktionen til andre lande, såsom Schweiz, Norge 
eller USA. Hertil ville der naturligvis skulle indgås tilsvarende sikkerhedsaftaler, hvori 
betingelserne for en sådan autorisation også fastlægges, således at de fælles 
minimumsstandarder sikres.

 Da overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne også har følger for andre deltagere og brugere 
og kunne føre til en usikker situation, bør der indføres en klar procedure for de tilfælde, 
hvor en PRS-myndighed ikke opfylder de fælles minimumsstandarder. Med denne 
procedure skal det i sidste ende garanteres, at standarderne overholdes inden for hele EU. 


