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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a már létező jogszabály, illetve érintett 
rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament 
által módosítani kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított 
rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen 
részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta 
kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0550),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
172. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0318/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. ...-i véleményére,1,
– tekintettel a Régiók Bizottságnak 2011. ...-i véleményére,2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez , ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közlekedési Tanács 
2006. október 12-i ülésén elfogadott 
végkövetkeztetéseiben felkérte a 
Bizottságot, hogy – a már lezajlott 

(2) A Közlekedési Tanács 
2006. október 12-i ülésén elfogadott 
végkövetkeztetéseiben felkérte a 
Bizottságot, hogy – a már lezajlott 

                                               
1 HL C .../A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C .../A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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előkészítő munkára építve – aktívan 
folytassa a PRS-hozzáféréssel kapcsolatos 
politika kidolgozását, főként azért, hogy a 
tagállamok számára meg lehessen 
határozni a felhasználói csoportok 
szervezésének és kezelésének feltételeit; a 
Bizottság arra vonatkozóan is felkérést 
kapott, hogy javaslatait a megszabott 
időpontban juttassa el a Tanácshoz, hogy 
az megvitathassa és jóváhagyhassa e 
javaslatokat. A fent említett 
végkövetkeztetésekben a Közlekedési 
Tanács emlékeztetőül azt is megemlíti, 
hogy a tagállamok szabadon dönthetnek, 
igénybe kívánják-e venni a PRS-t, 
valamint hogy e szolgáltatás 
felhasználásának összköltségét a 
felhasználók nem kereskedelmi alapon 
viselik majd.

előkészítő munkára építve – aktívan 
folytassa a PRS-hozzáféréssel kapcsolatos 
politika kidolgozását, főként azért, hogy a 
tagállamok számára meg lehessen 
határozni a felhasználói csoportok 
szervezésének és kezelésének feltételeit; a 
Bizottság arra vonatkozóan is felkérést 
kapott, hogy javaslatait a megszabott 
időpontban juttassa el a Tanácshoz, hogy 
az megvitathassa és jóváhagyhassa e 
javaslatokat. A tagállamok szabadon 
dönthetnek, igénybe kívánják-e venni a 
PRS-t. E szolgáltatás felhasználásának 
költségét a résztvevőknek nem 
kereskedelmi alapon kell majd viselniük.

Or. de

Indokolás

A PRS költségeit nem a felhasználóknak, hanem a résztvevőknek kell viselniük.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Tanács több alkalommal elmondta, 
hogy a Galileo program keretében létrejött 
rendszer civil felügyelet alatt álló civil 
rendszer, azaz megvalósítása is civil 
szabványok alapján, civil elvárásoknak 
megfelelően, és az uniós intézmények 
ellenőrzése mellett történik.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
több alkalommal elmondta, hogy a Galileo 
program keretében létrejött rendszer civil 
felügyelet alatt álló civil rendszer, azaz 
megvalósítása is civil szabványok alapján, 
civil elvárásoknak megfelelően, és az uniós 
intézmények ellenőrzése mellett történik.

Or. de
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
használatra jogosultak számára a 
szolgáltatás folyamatosságát. A 
szolgáltatás használata során a biztonsági 
szabályok megsértése nemcsak az érintett 
felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS 
használata és igazgatása ezért a 
tagállamok közös felelőssége, az Európai 
Unió és saját biztonságuk érdekében. A 
fentiek miatt a PRS-hozzáférést szigorúan 
csak bizonyos felhasználó-kategóriákra 
kell korlátozni, és azokat állandóan 
ellenőrizni kell.

(4) A PRS az európai navigációs 
műholdrendszerek különböző 
szolgáltatásai közül a legvédettebb és 
politikai, illetve stratégiai szempontból a 
legkényesebb. Még a legsúlyosabb 
válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
résztvevők számára a szolgáltatás 
folyamatosságát. A szolgáltatás használata 
során a biztonsági szabályok megsértése 
nemcsak az érintett felhasználóra nézve jár 
következményekkel, hanem potenciálisan 
kihat más felhasználókra is. A PRS-ben 
történő részvétel és annak igazgatása ezért 
a tagállamok közös felelőssége, az Európai 
Unió és saját biztonságuk érdekében. A 
fentiek miatt a PRS-hozzáférést szigorúan 
csak bizonyos felhasználó-kategóriákra 
kell korlátozni, és azokat állandóan 
ellenőrizni kell.

(Ez a módosítás a jogalkotási szöveg 
egészére vonatkozik; a módosítás 
elfogadása a teljes szövegben megfelelő 
technikai változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de

Indokolás

Célszerű lenne a határozat teljes szövegében egyértelműen különbséget tenni résztvevők (a 
Tanács, a Bizottság, a tagállamok, a felhatalmazással rendelkező ügynökségek, harmadik 
országok, nemzetközi szervezetek) és felhasználók (felhatalmazással rendelkező természetes 
vagy jogi személyek) között. 
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezenfelül, annak támogatása 
érdekében, hogy a műhold-navigáció terén 
működő, védett kormányzati 
alkalmazásoknál világszerte teret nyerjen 
az európai technológia használata, meg kell 
határozni azokat a feltételeket, amelyek 
között bizonyos harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek hozzáférhetnek a 
PRS-hez, lévén hogy a biztonsági 
követelmények tiszteletben tartása minden 
esetben elsőrendű fontosságú.

(7) Ezenfelül, annak támogatása 
érdekében, hogy a műhold-navigáció terén 
működő, védett kormányzati 
alkalmazásoknál világszerte teret nyerjen 
az európai technológia használata, meg kell 
határozni azokat a feltételeket – beleértve a 
hozzájárulás megfizetését is –, amelyek 
között bizonyos harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek részt vehetnek a 
PRS-ben, lévén hogy a biztonsági 
követelmények tiszteletben tartása minden 
esetben elsőrendű fontosságú.

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni az EU számára, hogy a PRS-ben való részvétel költségeit a harmadik 
országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel is megossza.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az igazgatást és ellenőrzést végző 
entitásokat illetően elmondható, hogy a 
jelek szerint a PRS-használat 
igazgatásának hatékonyságát az a 
megoldás biztosítja a leginkább, ha minden 
használatra jogosult fél kijelöl egy 
„felelős PRS-hatóságot” a felhasználókkal 
kapcsolatos igazgatási és ellenőrzési 
feladatok ellátására; ez a megoldás ugyanis 
megkönnyíti a biztonságért felelős 
különböző szereplők közötti 
kapcsolattartást, és garantálja a 
felhasználóknak (köztük főként a nemzeti 
felhasználóknak) a közös minimális 

(10) Az igazgatást és ellenőrzést végző 
entitásokat illetően elmondható, hogy a 
jelek szerint a PRS-használat 
igazgatásának hatékonyságát az a 
megoldás biztosítja a leginkább, ha minden 
résztvevő kijelöl egy „felelős PRS-
hatóságot” a felhasználókkal kapcsolatos 
igazgatási és ellenőrzési feladatok 
ellátására; ez a megoldás ugyanis 
megkönnyíti a biztonságért felelős 
különböző szereplők közötti 
kapcsolattartást, és garantálja a 
felhasználóknak (köztük főként a nemzeti 
felhasználóknak) a közös minimális 
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normák szerinti, állandó ellenőrzését. 
Megjegyzendő, hogy a „felelős PRS-
hatóságok” nem feltétlenül egy bizonyos 
tagállamhoz kapcsolódnak, és hogy több 
PRS-használatra jogosult fél kijelölheti 
ugyanazt a hatóságot „felelős PRS-
hatóságnak”.

normák szerinti, állandó ellenőrzését. 
Megjegyzendő, hogy a „felelős PRS-
hatóságok” nem feltétlenül egy bizonyos 
tagállamhoz kapcsolódnak, és hogy több 
PRS-résztvevő kijelölheti ugyanazt a 
hatóságot „felelős PRS-hatóságnak”. Ettől 
függetlenül minden tagállamnak saját 
felelősséggel kell rendelkeznie például az 
exportellenőrzés területén. 

Or. de

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja a felelősség egyértelmű megállapítása.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vevőkészülékek előállítását és 
biztonságát illetően a biztonsági 
rendelkezések előírják, hogy e feladat csak 
PRS-t igénybe vevő tagállamra vagy olyan 
vállalatokra bízható, amelyek PRS-t 
igénybe vevő tagállam területén működnek. 
Ezenfelül a vevőkészülékeket előállító 
entitásnak előzetesen megfelelő 
felhatalmazást kell kapnia az xxx/2010 
rendeletben létrehozott Európai GNSS 
Ügynökségtől, és be kell tartania az 
említett hatóságon belül létrehozott 
akkreditációs hatóság által meghatározott 
szabályokat. A felelős PRS-hatóság 
feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze 
mind az akkreditációs hatóságtól eredő 
akkreditációs normák, mind a közös 
minimális normákból fakadó különleges 
technikai követelmények teljesülését.

(13) A vevőkészülékek előállítását és 
biztonságát illetően a biztonsági 
rendelkezések előírják, hogy e feladat 
jelenleg csak PRS-hatóságot kijelölő
tagállamra vagy olyan vállalatokra bízható, 
amelyek PRS-hatóságot kijelölő tagállam 
területén működnek. Ezenfelül a 
vevőkészülékeket előállító entitásnak 
előzetesen megfelelő felhatalmazást kell 
kapnia az xxx/2010 rendeletben létrehozott 
Európai GNSS Ügynökségtől, és be kell 
tartania az említett hatóságon belül 
létrehozott akkreditációs hatóság által 
meghatározott szabályokat. A felelős PRS-
hatóság feladata, hogy folyamatosan 
ellenőrizze mind az akkreditációs 
hatóságtól eredő akkreditációs normák, 
mind a közös minimális normákból fakadó 
különleges technikai követelmények 
teljesülését. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia annak lehetőségét, hogy a 
viszonosság feltétele mellett nem uniós 
tagállamok felhatalmazással rendelkező 
vállalatai is vállalhassák PRS-
vevőkészülékek előállítását.
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Or. de

Indokolás

Az európai technológia globális elterjesztése értelmében az EU-nak lehetőséggel kell 
rendelkeznie arra, hogy a jövőben harmadik országok is részt vehessenek a PRS-
vevőkészülékek előállításában, amennyiben biztonsági szempontból nem merülnek fel 
aggályok.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló felhatalmazni a 
Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktusokat fogadjon el egyrészt a 
PRS-szel kapcsolatos információk 
védelmére vonatkozó szabályok 
meghatározása céljából, másrészt pedig, 
hogy módosítani lehessen a közös 
minimális normákat.

Helyénvaló felhatalmazni a Bizottságot, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
fogadjon el, hogy módosítani lehessen a 
közös minimális normákat.

Or. de

Indokolás

A módosított 4. cikk szerinti kiigazítás.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Bizottság felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén, a 12., 13. és 14. cikknek 
megfelelően meghatározza a PRS-szel 
kapcsolatos minősített adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, főként azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor egy 
természetes vagy jogi személynek egy adott 

2. A tagállamok biztosítják, hogy 
valamennyi, a területükön lakó 
természetes személyre és letelepedett jogi 
személyre, aki hozzáféréssel rendelkezik a 
PRS szempontjából lényeges, uniós 
minősített adatokhoz, olyan biztonsági 
szabályok kerüljenek alkalmazásra, 
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funkció vagy feladat ellátásához 
minősített adathoz való hozzáférésre van 
szüksége. Minden tagállam értesíti a 
Bizottságot az e bekezdés végrehajtása 
céljából általa elfogadott különös 
rendelkezésekről.

amelyek legalább egyenértékűek a 
Bizottság, valamint az Európai Unió 
Tanácsa biztonsági szabályai által 
biztosított biztonsági szinttel.

2a. A tagállamok haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot az (1) 
bekezdésben említett nemzeti biztonsági 
szabályok elfogadásáról.
2b. A harmadik országokban lakó 
természetes személyek és letelepedett jogi 
személyek csak abban az esetben 
férhetnek hozzá a PRS szempontjából 
lényeges, uniós minősített adatokhoz, 
amennyiben azokra ezekben az 
államokban olyan biztonsági szabályok 
vonatkoznak, amelyek legalább 
egyenértékűek a Bizottság által a 
2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat 
mellékletében, valamint a Tanács által a 
2001/264/EK határozat mellékletében 
meghatározott biztonsági szabályok által 
biztosított biztonsági szinttel. Az ESA 
biztonsági szabályai ezen biztonsági 
szabályokkal egyenértékűeknek 
minősülnek. Egy harmadik országban 
érvényes biztonsági szabályok 
egyenértékűsége az adott országgal kötött 
megállapodás révén ismerhető el.
1 Az eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 
2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, 
Euratom bizottsági határozat melléklete (HL L 
317., 2001.12.3., 1.o.)
2 A Tanács biztonsági szabályzatának 
elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 
2001/264/EK tanácsi határozat melléklete (HL L 
101., 2001.4.11, 1.o.)

Or. de

Indokolás

Az EGNOS-ról és a Galileóról szóló 683/2008/EK rendelet 14. cikkének megfelelő 
alkalmazás. Ez a cikk már kielégítő mértékben szabályozza a minősített adatok védelmét.
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Attól a felelős PRS-hatóságtól, amely 
nem felel meg a közös minimális 
normáknak, a Bizottság megkövetelheti az 
Európai GNSS Ügynökség technikai 
eszközeinek alkalmazását.

8. Annak a felelős PRS-hatóságnak a 
számára, amely nem felel meg a közös 
minimális normáknak, a Bizottság ajánlást 
fogalmazhat meg a szubszidiaritás elvének 
kellő figyelembevétele mellett, és adott 
esetben a (6) bekezdésben felsorolt 
feltételekkel kapcsolatos, további konkrét 
információk beszerzését követően. A 
Bizottság megkövetelheti az Európai 
GNSS Ügynökség technikai eszközeinek 
alkalmazását. Az érintett PRS-résztvevő 
három hónapon belül eleget tesz a 
Bizottság ajánlásának vagy követelésének, 
illetve egyéb módosításokat javasol a 
közös minimális normák betartásával 
kapcsolatban, és azokat a Bizottsággal 
egyetértésben végrehajtja.
Amennyiben az érintett PRS-hatóság e 
három hónap elteltével mégsem tartja be a 
közös minimális normákat, a Bizottság 
tájékoztatja erről a Tanácsot és a 
Parlamentet, és megfelelő intézkedéseket 
tesz a következmények megszüntetése 
érdekében, például ezen PRS-résztvevő 
számára az Európai GNSS Ügynökséget 
felelős PRS-hatósággá jelöli ki. Ennek 
költségeit az érintett PRS-résztvevő viseli.

Or. de

Indokolás

Eszkalációs mechanizmust kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
PRS-hatóság eleget tegyen a minimális normáknak. Amennyiben ennek a szolgáltatásnak az 
igénybevételekor megsértik a biztonsági szabályokat, ez más felhasználó számára is 
következményekkel járhat.



PR\851848HU.doc 13/16 PE454.624v01-00

HU

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A PRS-t igénybe vevő valamennyi 
tagállamnak lehetősége van arra, hogy 
önállóan biztosítsa a PRS vevőkészülékek 
és a kapcsolódó biztonsági modulok 
előállítását, vagy olyan vállalatokat bízzon 
meg ezzel a feladattal, amelyek egy PRS-t 
igénybe vevő tagállam területén működnek. 
A Tanács vagy a Bizottság a 
PRS-vevőkészülékek és a kapcsolódó 
biztonsági modulok előállításával egy 
PRS-t igénybe vevő tagállamot vagy olyan 
vállalatokat bízhat meg, amelyek egy PRS-
t igénybe vevő tagállam területén 
működnek.

1. A PRS-ben részt vevő valamennyi 
tagállamnak lehetősége van arra, hogy 
önállóan biztosítsa a PRS vevőkészülékek 
és a kapcsolódó biztonsági modulok 
előállítását, vagy olyan vállalatokat bízzon 
meg ezzel a feladattal, amelyek egy PRS-
hatóságot kijelölő tagállam területén 
működnek. A Tanács vagy a Bizottság a 
PRS-vevőkészülékek és a kapcsolódó 
biztonsági modulok előállításával egy 
PRS-hatóságot kijelölő tagállamot vagy 
olyan vállalatokat bízhat meg, amelyek egy 
PRS-hatóságot kijelölő tagállam területén 
működnek.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a PRS-vevőkészülékek előállításában való részvételt azon 
tagállamok számára, amelyek nem vesznek részt a PRS-ben, de kijelöltek egy PRS-hatóságot. 

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. és 6. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört 
határozatlan időre ruházzák a Bizottságra.

1. A 6. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört határozatlan időre 
ruházzák a Bizottságra.

Or. de

Indokolás

A módosított 4. cikk szerinti kiigazítás.
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INDOKOLÁS

A Galileo európai műholdas navigációs program összesen öt szolgáltatást nyújt:  nyilvános 
szolgáltatást, kereskedelmi szolgáltatást, életvédelmi szolgáltatást, keresési és mentési 
támogatási szolgáltatást, valamint a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatást. Ez a javaslat a 
legutóbbi, kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásnyújtásra (PRS) vonatkozik, amelyet 
kizárólagosan a kormányok által felhatalmazott felhasználóknak, érzékeny alkalmazások 
(mint például a kritikus infrastruktúrák, a közlekedés, a belső és külső biztonság, segélyhívó 
szolgáltatások) céljára tartanak fenn. Ezek az alkalmazások nagyfokú pontosságot és 
megbízhatóságot igényelnek, ezért a PRS erős és kódolt jeleket használ. 

A bizottsági javaslat részletes jogi keretet teremt a PRS-hez való hozzáférés szabályozásával 
és a felhasználókkal kapcsolatos igazgatási és ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatban a 
rendszer biztonságának és az információk védelmének biztosítása érdekében. Mivel a 
szolgáltatás bizonyos alkalmazásai politikai és stratégiai szempontból kényes természetűek 
lehetnek, valamint a biztonság szükséges magas fokának biztosítása érdekében igen gondosan 
kell eljárni ennek a jogszabályi keretnek a megalkotása során. Ez magában foglalja a 
résztvevők által alkalmazott, a felhasználókra vonatkozó közös és harmonizált felhatalmazási 
eljárást. A PRS-nek ugyan a tervek szerint 2014-ben kell működésbe lépnie, fontos, hogy már 
ezt megelőzően megteremtsük a szükséges jogi kereteket annak érdekében, hogy a tagállamok 
és más szereplők számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy létrehozzák a 
különböző felügyeleti mechanizmusokat, és eleget tegyenek a szükséges biztonsági 
normáknak.

A bizottsági javaslat megteremti annak keretét, hogy a PRS-résztvevők (önkéntes alapon a 
tagállamok, a Tanács, a Bizottság, valamint bizonyos feltételek mellett az Európai Unió 
ügynökségei, harmadik országok és nemzetközi szervezetek) megfelelő módon 
felhatalmazzák a kiválasztott PRS-felhasználókat PRS-vevőkészülék birtoklására vagy 
használatára. A javaslat a következőket foglalja magában:
 Az arra irányuló követelmény, hogy valamennyi PRS-résztvevő számára felelős PRS-

hatóság legyen kijelölve annak érdekében, hogy a PRS-vevőkészülékek előállítására, 
birtoklására vagy felhasználására felhatalmazással rendelkező felhasználókkal kapcsolatos 
igazgatási és ellenőrzési feladatokat hatékonyan lehessen ellátni.

 Közös, valamennyi résztvevő által teljesítendő minimális normák megállapítása.
 A PRS-vevőkészülékek és azok biztonsági moduljainak előállítására irányuló, uniós szintű 

felhatalmazási eljárás és ellenőrző mechanizmus létrehozása;
 A PRS használatára vonatkozóan a berendezések és technológiák exportját szabályozó 

szigorúbb szabályok megállapítása;
 Azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek mellett nemzetközi szervezetek és 

harmadik országok esetleg részt vehetnek a PRS-ben.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. A PRS egyike a Galileo által nyújtott legjelentősebb 
szolgáltatásoknak, amelynek még a legsúlyosabb válsághelyzetekben is biztosítania kell a 
szolgáltatás folyamatosságát és a biztonságot. Mivel a biztonsági szabályok betartásának 
elmulasztása más résztvevőkre és felhasználókra is hatást gyakorolhat (a biztonsági 
hiányosságok például a PRS nem engedélyezett, ellenséges szándékkal történő 
felhasználásához vezethetnek), a PRS-hez való hozzáférés használatát, az azzal kapcsolatos 
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igazgatási és ellenőrzési feladatokat közös normák alapján kell ellátni. Az előadó úgy véli, 
hogy a biztonság garantálására irányuló, itt javasolt mechanizmus megteremti a szükséges 
egyensúlyt egyrészről a közös minimális normák meghatározása és a szabályok betartásának 
uniós szintű ellenőrzése, másrészt pedig a tagállamok aktuális felügyeleti funkciójának 
decentralizálása között.

Az előadó szeretne kiemelni néhány pontot, amelyek jelentősek lehetnek a további vita 
szempontjából:
 A jogszabályszöveget egyértelműbbé kell tenni a PRS résztvevői és felhasználói közötti 

különbségtétel tekintetében. Fontos a meghatározások szövegen belüli következetes 
alkalmazása.

 A PRS-ben való részvétel minden tagállam számára önkéntes alapon történik. Szintén 
egyéni alapon döntenek a tagállamok a PRS felhasználásának módjáról és arról, hogy a 
felhasználóknak fizetniük kell-e ezért a szolgáltatásért (mindeközben figyelembe kell 
venni, hogy a GPS ingyenes). Mivel meglehet, hogy nem minden tagállam vesz majd részt 
elejétől kezdve a PRS-szolgáltatásban, az lenne méltányos, ha csak azok a tagállamok, 
intézmények és más (nemzetközi) szervezetek viselnék annak nemzeti működési 
költségeit, amelyek részt vesznek a PRS-ben.

 Jóllehet jelenleg – biztonsági szempontokból is – a PRS-vevőkészülékek előállítását az 
EU területére kell korlátozni, a jövőben azonban lehetőség nyílhat az előállítás más 
országokra, például Svájcra, Norvégiára vagy az USA-ra történő kiterjesztésére. Ehhez 
megfelelő biztonsági megállapodásokat kellene kötni, amelyek a közös minimális normák 
biztosítása érdekében szabályozzák egy ilyen típusú felhatalmazásra vonatkozó 
feltételeket is.

 Mivel a biztonsági szabályok megsértése hatást gyakorol más résztvevőkre és 
felhasználókra is, és bizonytalan helyzethez vezethetne, egyértelmű eljárást kell bevezetni 
azokra az esetekre, amikor egy PRS-hatóság nem teljesíti a közös minimális normákat. 
Ennek az eljárásnak végeredményben biztosítania kell, hogy a normákat az egész EU-ban 
garantálják. 


