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*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl GALILEO programos 
pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms 
institucijoms prieigos tvarkos
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0550),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0318/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. ... ... d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. ... ... d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Transporto taryba 2006 m. spalio 12 d. 
susirinkime priimtose išvadose paprašė 
Komisijos aktyviai tęsti PVI prieigos 

(2) Transporto taryba 2006 m. spalio 12 d. 
susirinkime priimtose išvadose paprašė 
Komisijos aktyviai tęsti PVI prieigos 

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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politikos rengimą, kad būtų galima 
nustatyti sąlygas, kuriomis valstybės narės 
organizuos ir valdys savo vartotojų grupes, 
atsižvelgiant į parengiamąjį darbą, ir atėjus 
laikui pateikti savo pasiūlymus Tarybai 
apsvarstyti ir patvirtinti. Minėtose išvadose 
Transporto taryba priminė, kad valstybės
narės pasirinktinai naudos PVI ir kad visos 
naudojimosi šia paslauga sąnaudos atiteks
vartotojams (ne komerciniu pagrindu).

tvarkos rengimą, kad būtų galima nustatyti 
sąlygas, kuriomis valstybės narės 
organizuos ir valdys savo vartotojų grupes, 
atsižvelgiant į parengiamąjį darbą, ir atėjus 
laikui pateikti savo pasiūlymus Tarybai 
apsvarstyti ir patvirtinti. Valstybės narės 
pasirinktinai naudos PVI. Naudojimosi šia 
paslauga sąnaudos turėtų atitekti
dalyviams (ne komerciniu pagrindu).

Or. de

Pagrindimas

Naudojimosi PVI paslauga sąnaudos turi atitekti ne vartotojams, o dalyviams.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba ne kartą nurodė, kad GALILEO 
programos pagrindu sukurta sistema yra 
civilinė sistema, kontroliuojama civilių, 
t. y. ji sukurta pagal civilinius standartus 
atsižvelgiant į civilių reikmes ir 
kontroliuojant Europos Sąjungos 
institucijoms.

(3) Europos Parlamentas ir Taryba ne 
kartą nurodė, kad GALILEO programos 
pagrindu sukurta sistema yra civilinė 
sistema, kontroliuojama civilių, t. y. ji 
sukurta pagal civilinius standartus 
atsižvelgiant į civilių reikmes ir yra 
kontroliuojama Europos Sąjungos 
institucijų.

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Iš visų Europos palydovinės 
navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati

(4) Iš visų Europos palydovinės 
navigacijos sistemos paslaugų PVI yra 
labiausiai apsaugota ir pati 
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konfidencialiausia. Užsakovų labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą už
PVI naudojimą ir valdymą bendrai 
atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.

konfidencialiausia. Dalyvių labui būtina 
užtikrinti šios paslaugos tiekimą net ir 
sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. 
Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis 
šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik 
susijusiam vartotojui, bet ir kitiems 
vartotojams. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos ir valstybių narių saugumą 
dalyvaujant PVI projekte ir jį valdant
bendrai atsakingos valstybės narės. Į tai 
atsižvelgiant PVI prieiga turi būti griežtai 
ribojama tam tikrų kategorijų vartotojams, 
kurie yra nuolatos stebimi.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui; jį 
priėmus visas tekstas turės būti atitinkamai 
keičiamas.)

Or. de

Pagrindimas

Naudinga visame sprendimo tekste dalyvius (Taryba, Komisija, valstybės narės, įgaliotosios 
agentūros, trečiosios šalys, tarptautinės organizacijos) aiškiai atskirti nuo vartotojų 
(įgaliotieji fiziniai ar juridiniai asmenys). 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Taip pat, siekiant visame pasaulyje 
skatinti Europos technologijų naudojimą 
(navigacijos palydovų sistemas taikant
saugioms vyriausybinėms taikmenoms),
reikia nustatyti sąlygas, kuriomis tam 
tikros ne ES šalys ir tarptautinės 
organizacijos galėtų naudotis PVI, visų 
pirma laikydamosi saugumo reikalavimų.

(7) Be to, siekiant visame pasaulyje skatinti 
Europos technologijų, skirtų navigacijos 
palydovų sistemų saugioms 
vyriausybinėms taikomosioms 
programoms, naudojimą reikia nustatyti 
sąlygas (įskaitant ir reikalavimą prisidėti), 
kuriomis tam tikros ne ES šalys ir 
tarptautinės organizacijos galėtų dalyvauti
PVI projekte, visų pirma laikydamosi 
saugumo reikalavimų.

Or. de
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Pagrindimas

ES turėtų palikti galimybę trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms padengti 
dalį sąnaudų, susijusių su jų dalyvavimu PVI projekte.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kalbant apie valdymo arba priežiūros 
institucijas, geriausias sprendimas, kuriuo 
būtų užtikrinama, jog PVI prieiga yra 
veiksmingai valdoma, yra reikalavimas, 
kad kiekvienas užsakovas skirtų 
kompetentingą PVI instituciją, 
valdysiančią ir prižiūrėsiančią vartotojus; 
tai supaprastintų įvairių už saugumą 
atsakingų dalyvių ryšius ir garantuotų 
nuolatinę vartotojų kontrolę (ypač 
nacionalinių vartotojų) laikantis bendrų 
minimalių standartų. Pažymėtina, kad 
kompetentinga PVI institucija yra 
nebūtinai susijusi su konkrečia valstybe 
nare ir kad keli skirtingi užsakovai gali 
skirti tą pačią kompetentingą PVI 
instituciją.

(10) Kalbant apie valdymo arba priežiūros 
institucijas, geriausias sprendimas, kuriuo 
būtų užtikrinama, jog PVI prieiga yra 
veiksmingai valdoma, yra reikalavimas, 
kad kiekvienas dalyvis skirtų 
kompetentingą PVI instituciją, 
valdysiančią ir prižiūrėsiančią vartotojus; 
tai supaprastintų įvairių už saugumą 
atsakingų dalyvių ryšius ir garantuotų 
nuolatinę vartotojų, ypač nacionalinių 
vartotojų, kontrolę laikantis bendrų 
minimalių standartų. Pažymėtina, kad 
kompetentinga PVI institucija nebūtinai 
turi būti susijusi su konkrečia valstybe nare 
ir kad keli skirtingi dalyviai gali skirti tą 
pačią kompetentingą PVI instituciją. 
Nepriklausomai nuo to, kiekviena valstybė 
narė turėtų prisiimti atsakomybę, pvz., už 
eksporto kontrolę. 

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas siekiant įtvirtinti aiškią pareigą prisiimti atsakomybę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Dėl imtuvų gamybos ir saugumo, 
laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis 
gali būti patikėta tik valstybei narei, 
turinčiai PVI prieigą, arba turinčios PVI 

(13) Dėl imtuvų gamybos ir saugumo, 
laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis 
šiuo metu gali būti patikėta tik valstybei 
narei, kuri paskyrė PVI instituciją, arba 
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prieigą valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms. Be to, imtuvus 
gaminanti įmonė turi iš anksto gauti 
Europos GNSS agentūros, įsteigtos 
Reglamentu (EB) Nr. xxx/2010, įgaliojimą 
ir atitikti joje įkurtos atitiktį patvirtinančios 
institucijos nustatytas taisykles. 
Kompetentingos PVI institucijos turi 
užtikrinti nuolatinę šios atitikties 
institucijos nurodytų atitikties standartų ir 
su minimaliais bendraisiais standartais 
susijusių konkrečių techninių reikalavimų 
laikymosi priežiūrą.

PVI instituciją paskyrusios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusioms įmonėms. Be to, 
imtuvus gaminanti įmonė turi iš anksto 
gauti Europos GNSS agentūros, įsteigtos 
Reglamentu (EB) Nr. xxx/2010, įgaliojimą 
ir atitikti joje įkurtos atitiktį patvirtinančios 
institucijos nustatytas taisykles. 
Kompetentingos PVI institucijos turi 
užtikrinti nuolatinę šios atitikties 
institucijos nurodytų atitikties standartų ir 
su minimaliais bendraisiais standartais 
susijusių konkrečių techninių reikalavimų 
laikymosi priežiūrą. Komisija turėtų 
patikrinti, ar ateityje laikantis 
abipusiškumo principo PVI imtuvų 
gamybą galėtų perimti ir įgaliotosios 
įmonės iš ES nepriklausančių valstybių

Or. de

Pagrindimas

ES, siekdama visame pasaulyje skatinti Europos technologijų naudojimą, turėtų palikti 
galimybę ateityje ir ne ES priklausančioms šalims dalyvauti PVI imtuvų gamyboje, jei tik tai 
nekelia grėsmės saugumui.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisijai turėtų būti suteiktos galios 
priimti deleguotus aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad ji nustatytų taisykles dėl 
konfidencialios informacijos, susijusios 
su PVI, apsaugos, ir galėtų pakeisti 
bendrus minimalius standartus.

(15) Komisijai turėtų būti suteiktos galios 
priimti deleguotus aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 
kad būtų galima pakeisti bendrus 
minimalius standartus.

Or. de

Pagrindimas

Derinama su iš dalies keičiamu 4 straipsniu.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12, 13 ir 14 straipsnius 
deleguotais aktais nustato taisykles, 
susijusias su konfidencialios informacijos 
apie PVI apsauga, ypač informacijos apie 
fizinių arba juridinių asmenų poreikį 
naudotis konfidencialia informacija 
siekiant atlikti tam tikras funkcijas ar 
užduotį. Kiekviena valstybė narė 
Komisijai praneša apie konkrečias 
nuostatas, kurias ji priima, kad 
įgyvendintų šio paragrafo nuostatas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienam jose gyvenančiam fiziniam 
asmeniui ir įsisteigusiam juridiniam 
asmeniui, turinčiam prieigą prie ES 
konfidencialios informacijos apie PVI, 
būtų taikomos saugumo nuostatos, 
užtikrinančios bent jau tokį patį apsaugos 
lygį, koks užtikrinamas Komisijos1 ir 
Europos Sąjungos Tarybos2 saugumo 
nuostatomis.

2a. Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie 1 dalyje nurodytų 
nacionalinių saugumo nuostatų 
priėmimą.
2b. Trečiosiose šalyse gyvenantys fiziniai 
asmenys ir jose įsisteigę juridiniai 
asmenys gali gauti prieigą prie ES 
konfidencialios informacijos apie PVI tik 
tuo atveju, jeigu jiems tose šalyse 
taikomos saugumo nuostatos, kuriomis 
užtikrinamas bent jau toks apsaugos lygis, 
kuris užtikrinamas Komisijos saugumo 
nuostatomis, išdėstytomis 
Sprendimo 2001/844/EB, EAPB, 
Euratomas priede, ir Tarybos saugumo 
nuostatomis, išdėstytomis 
Sprendimo 2001/264/EB priede. EKA 
saugumo nuostatos laikomos 
lygiavertėmis šioms nuostatoms. 
Trečiosiose šalyje taikomų saugumo 
nuostatų lygiavertiškumas gali būti 
pripažintas sudarant susitarimą su ta 
šalimi.
1 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo 
Nr. 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies 
keičiančio jos darbo taisykles, priedas (OL L 317, 
2001 12 3, p. 1).
2 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimo 
2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų 
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patvirtinimo priedas (OL L 101, 2001 4 11, p. 1). 

Or. de

Pagrindimas

Analogiškai taikomas Reglamento (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės 
navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) 14 straipsnis. Šiuo straipsniu patenkinamai 
nustatoma konfidencialios informacijos apsauga.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei kompetentinga PVI institucija 
nesilaiko bendrų minimalių standartų, 
Komisija gali pareikalauti, kad institucija 
naudotųsi Europos GNSS agentūros 
techninėmis priemonėmis.

8. Jei kompetentinga PVI institucija 
nesilaiko bendrų minimalių standartų, 
Komisija deramai atsižvelgusi į 
subsidiarumo principą ir prireikus 
paprašiusi suteikti kitą svarbią 
informaciją, susijusią su 6 dalyje 
išvardytais reikalavimais, gali pateikti 
rekomendaciją. Komisija gali pareikalauti, 
kad institucija naudotųsi Europos GNSS 
agentūros techninėmis priemonėmis.
Minėtas PVI dalyvis per tris mėnesius 
įgyvendina Komisijos rekomendaciją ar 
reikalavimą arba pasiūlo kitus pakeitimus 
dėl bendrų minimalių standartų laikymosi 
ir įgyvendina juos Komisijai pritarus.
Jei minėta PVI institucija po trijų 
mėnesių vis dar nesilaiko bendrų 
minimalių standartų, Komisija apie tai 
praneša Tarybai ir Parlamentui ir imasi 
tinkamų priemonių trūkumams pašalinti, 
pvz., šiam PVI dalyviui skiria Europos 
GNSS agentūrą kaip kompetentingą PVI 
instituciją. Susijusias išlaidas atlygina 
minėtas PVI dalyvis.

Or. de

Pagrindimas

Reikia parengti apsaugos mechanizmą, kuris padėtų užtikrinti, kad visos PVI institucijos 
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laikytųsi minimalių standartų. Jei naudojantis šia paslauga pažeidžiamos saugumo nuostatos, 
tai taip pat gali turėti pasekmių kitiems vartotojams.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. PVI naudojanti valstybė narė gali pati 
gaminti PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius arba patikėti tai įmonėms, 
įsisteigusioms PVI naudojančios valstybės 
narės teritorijoje. Taryba ir Komisija gali 
patikėti PVI naudojančiai valstybei narei 
arba įmonėms, įsisteigusioms PVI 
naudojančios valstybės narės teritorijoje, 
gaminti PVI imtuvus ir susijusius saugumo 
modulius.

1. PVI projekte dalyvaujanti valstybė narė 
gali pati gaminti PVI imtuvus ir susijusius 
saugumo modulius arba patikėti tai 
įmonėms, įsisteigusioms PVI instituciją 
skyrusios valstybės narės teritorijoje. 
Taryba ir Komisija gali patikėti PVI įstaigą 
skyrusiai valstybei narei arba įmonėms, 
įsisteigusioms PVI instituciją skyrusios
valstybės narės teritorijoje, gaminti PVI 
imtuvus ir susijusius saugumo modulius.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms, kurios nedalyvauja PVI projekte, bet skyrė PVI instituciją, 
suteikiama galimybė dalyvauti PVI imtuvų gamyboje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 4 ir 6 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus, minėtus 6 straipsnyje, Komisijai 
suteikiami neapibrėžtam laikotarpiui.

Or. de

Pagrindimas

Derinama su iš dalies keičiamu 4 straipsniu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos palydovinės navigacijos programą GALILEO iš viso sudarys penkios paslaugos: 
atviroji paslauga, komercinė paslauga, apsaugos paslauga, paieškos ir gelbėjimo paslauga bei 
valstybinėms institucijoms teikiamos paslaugos. Šis pasiūlymas apima pastarąją paslaugą –
valstybinėms institucijoms teikiamas paslaugas (PVI), skirtas tik vyriausybių įgaliotiems 
vartotojams, naudojantiems taikomąsias programas konfidencialioms reikmėms (pvz., svarbūs 
infrastruktūros objektai, susisiekimas, vidaus ir išorės saugumas, neatidėliotinos pagalbos 
paslaugos). Šioms taikomosioms programoms reikalingas didelis tikslumo ir patikimumo 
lygis, todėl PVI projekte naudojami stiprūs užšifruoti signalai.

Komisijos pasiūlymu, siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir informacijos apsaugą, 
sukuriamos išsamios PVI prieigos tvarkos ir vartotojų kontrolės bei valdymo taisyklės. 
Kadangi šiai paslaugai teikti naudojamos kai kurios taikomosios programos gali būti jautrus 
klausimas politiniu ir strateginiu atžvilgiu ir todėl būtina užtikrinti didelį saugumo lygį, 
rengiant šias tvarkos taisykles būtina elgtis atsargiai. Šis principas taip pat taikomas kalbant 
apie dalyvių suteikiamų įgaliojimų vartotojams procedūrą. Nors planuojama, kad PVI 
projektas bus pradėtas vykdyti 2014 m., tačiau yra svarbu jau iš anksto sukurti būtiną teisinę 
sistemą, kad valstybės narės ir kiti dalyviai turėtų pakankamai laiko parengti įvairius 
kontrolės mechanizmus ir įgyvendinti būtinus saugumo reikalavimus.

Komisijos pasiūlymu sukuriamos PVI dalyvių (savanorės valstybės narės, Taryba, Komisija ir 
esant tam tikroms sąlygoms Europos Sąjungos agentūros, trečiosios šalys bei tarptautinės 
organizacijos) tinkamo įgaliojimų suteikimo išrinktiems PVI vartotojams turėti arba naudoti 
PVI imtuvą sąlygos. Pasiūlymas apima:
 reikalavimą, kad kiekvienas PVI dalyvis skirtų kompetentingą PVI instituciją, kad būtų 

galima veiksmingai valdyti ir kontroliuoti vartotojus, turinčius įgaliojimą gaminti, 
eksploatuoti arba naudoti PVI imtuvus;

 bendrų minimalių standartų sąrašą, kurių privalo laikytis visi dalyviai;
 visoje ES taikytinos leidimų suteikimo procedūros, PVI imtuvų ir jų saugumo modulių 

gamybos kontrolės mechanizmo nuostatos;
 griežtų PVI eksploatacijai reikalingų prietaisų ir technologijų eksporto taisyklių sąrašą;
 sąlygų, kurioms esant PVI projekte gali dalyvauti tarptautinės organizacijos ir trečiosios 

šalys, sąrašą.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui. PVI projektas yra viena iš esminių programos 
GALILEO paslaugų, kuriomis paslaugos teikimas ir saugumas užtikrinamas net ir esant 
sudėtingomis krizės sąlygomis. Kadangi dėl saugumo nuostatų nesilaikymo gali kilti 
neigiamų pasekmių kitiems dalyviams ir vartotojams (pvz., dėl saugumo spragų neįgalioti 
priešiški vartotojai galėtų naudotis PVI), PVI naudojimas, valdymas ir prieigos kontrolė turėtų 
būti grindžiami bendrais standartais. Pranešėjas mano, kad pasiūlyme numatytas saugumo 
užtikrinimo mechanizmas puikiai atitinka bendrų minimalių standartų ir taisyklių laikymosi 
kontrolės ES lygmeniu principus, taip pat valstybių narių kontrolės funkcijos 
decentralizavimo principus.

Pranešėjas norėtų pabrėžti keletą punktų, kurie gali būti svarbūs tolesnių diskusijų metu:
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 Teisiniu atžvilgiu reikėtų aiškiau atskirti PVI dalyvius nuo PVI vartotojų. Tekste svarbu 
nuosekliau vartoti apibrėžtis.

 Kiekviena valstybė narė laisvai nusprendžia dėl dalyvavimo PVI projekte. Taip pat 
kiekviena valstybė narė pati sprendžia dėl PVI naudojimo pobūdžio ir dėl to, ar vartotojai 
turi mokėti už šią paslaugą (reikėtų pabrėžti tai, kad už naudojimąsi GPS mokėti nereikia). 
Kadangi gali būti, kad ne visos valstybės narės nuo pat pradžių nuspręs dalyvauti PVI 
projekte, būtų sąžininga, jei su veikla susijusias nacionalines sąnaudas padengtų tik tos 
valstybės narės, institucijos ir kitos (tarptautinės) organizacijos, kurios dalyvauja PVI 
projekte.

 Nors šiuo metu (ir dėl saugumo) yra būtina PVI imtuvų gamybą apriboti ES teritorija, 
ateityje būtų galima gamybą praplėsti kitomis šalimis, pvz., Šveicarija, Norvegija ir JAV. 
Savaime suprantama, tokiu atveju reikėtų sudaryti atitinkamus saugumo susitarimus, kurie 
taip pat reglamentuotų tokio leidimo suteikimo sąlygas, kad būtų užtikrinti bendri 
minimalūs standartai.

 Kadangi saugumo nuostatų pažeidimas gali turėti neigiamų pasekmių kitiems dalyviams ir 
vartotojams ir dėl to gali susidaryti nesaugi padėtis, tiems atvejams, kai PVI institucija 
nesilaiko bendrų minimalių standartų, reikėtų parengti aiškią tvarką. Ši tvarka turėtų 
užtikrinti standartų laikymąsi visoje ES.


