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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par piekļuves 
nosacījumiem publiskajam regulētajam pakalpojumam, ko piedāvā globālā satelītu 
radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0550),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0318/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada [datums] 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada [datums] atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Transporta padome 2006. gada 
12. oktobra sanāksmē pieņemtajos 
secinājumus aicina Komisiju aktīvi turpināt 
izstrādāt PRP piekļuves politiku, lai varētu 

(2) Transporta padome 2006. gada 
12. oktobra sanāksmē pieņemtajos 
secinājumos aicina Komisiju aktīvi turpināt 
izstrādāt PRP piekļuves politiku, lai varētu 

                                               
1 OV C / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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īpaši noteikt nosacījumus, saskaņā ar
kuriem dalībvalstis organizēs un vadīs 
lietotāju grupas, pamatojoties uz jau 
veiktajiem sagatavošanās darbiem, un lai
līdz noteiktam datumam varētu iesniegt 
savus priekšlikumus Padomei apspriešanai 
un apstiprināšanai. Minētajos secinājumos 
Transporta padome atgādina, ka
dalībvalstis varēs izvēlēties, vai izmantot 
PRP, un šā pakalpojuma ekspluatācijas 
izmaksas segs lietotāji, balstoties uz 
nekomerciāliem principiem.

īpaši noteikt nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem dalībvalstis organizēs un vadīs 
lietotāju grupas, pamatojoties uz jau 
veiktajiem sagatavošanās darbiem, un līdz 
noteiktam datumam iesniegt savus 
priekšlikumus Padomei apspriešanai un 
apstiprināšanai. Dalībvalstis varēs 
izvēlēties, vai izmantot PRP. Šā 
pakalpojuma ekspluatācijas izmaksas, 
balstoties uz nekomerciāliem principiem, 
būtu jāsedz dalībniekiem.

Or. de

Pamatojums

PRP ekspluatācijas izmaksas būtu jāsedz nevis lietotājiem, bet gan dalībniekiem.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome ir vairākkārt norādījusi, ka 
sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo
programmu, ir civila sistēma, kas atrodas 
civilā kontrolē, t.i., tās īstenošana notiek 
saskaņā ar civilajiem standartiem, 
balstoties uz civilām prasībām un 
Savienības iestāžu kontrolē.

(3) Eiropas Parlaments un Padome ir 
vairākkārt norādījuši, ka sistēma, kas 
izveidota saskaņā ar Galileo programmu, ir 
civila sistēma, kas atrodas civilā kontrolē, 
t.i., tās īstenošana notiek saskaņā ar 
civilajiem standartiem, balstoties uz 
civilām prasībām un Savienības iestāžu 
kontrolē.

Or. de
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, 
ko izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 
ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, lietojot un 
pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, 
ko izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 
ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, piedaloties PRP
un to pārvaldot, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

(Šis grozījums attiecas uz visu tiesību akta 
tekstu. To pieņemot, attiecīgi tehniski 
pielāgojumi jāizdara visā tekstā.)

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi visā tekstā skaidri nodalīt kategoriju „dalībnieki” (Padome, Komisija, 
dalībvalstis, pilnvarotas aģentūras, trešās valstis, starptautiskās organizācijas) un kategoriju 
„lietotāji” (pilnvarotas fiziskas vai juridiskas personas).

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Turklāt, lai veicinātu tādu Eiropas 
tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, 
kuras paredzētas aizsargātiem valdības 
lietojumiem satelītu radionavigācijas jomā, 

(7) Turklāt, lai veicinātu tādu Eiropas 
tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, 
kuras paredzētas aizsargātiem valdības 
lietojumiem satelītu radionavigācijas jomā, 
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ir jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
noteiktas dalībvalstis un starptautiskās 
organizācijas var izmantot PRP, galveno 
uzmanību visos gadījumos pievēršot 
drošības prasību ievērošanai.

ir jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
noteiktas trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas par attiecīgu samaksu var 
piedalīties PRP, galveno uzmanību visos 
gadījumos pievēršot drošības prasību 
ievērošanai.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienībai vajadzētu paredzēt iespēju, ka trešās valstis vai starptautiskās 
organizācijas, kuras piedalās PRP, arī sedz daļu no izmaksām.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārvaldības un kontroles 
struktūrām vislabākais risinājums, lai 
nodrošinātu efektīvu PRP lietošanas 
pārvaldību, ir panākt, ka katrs dalībnieks 
izraugās “atbildīgo PRP iestādi” tā lietotāju 
pārvaldībai un kontrolei, tādējādi 
atvieglojot attiecības starp dažādām par 
drošību atbildīgajām personām un 
garantējot pastāvīgu lietotāju, īpaši valsts 
lietotāju, kopējo minimuma standartu 
ievērošanas kontroli. Jāņem vērā, ka 
atbildīgajai PRP iestādei nav noteikti jābūt 
saistītai ar konkrētu dalībvalsti un vairāki 
dažādi dalībnieki var izraudzīties kopīgu 
atbildīgo PRP iestādi.

(10) Attiecībā uz pārvaldības un kontroles 
struktūrām vislabākais risinājums, lai 
nodrošinātu efektīvu PRP lietošanas 
pārvaldību, ir panākt, ka katrs dalībnieks 
izraugās “atbildīgo PRP iestādi” tā lietotāju 
pārvaldībai un kontrolei, tādējādi 
atvieglojot attiecības starp dažādām par 
drošību atbildīgajām personām un 
garantējot pastāvīgu lietotāju, īpaši valsts 
lietotāju, kopējo minimuma standartu 
ievērošanas kontroli. Jāņem vērā, ka 
atbildīgajai PRP iestādei nav noteikti jābūt 
saistītai ar konkrētu dalībvalsti un vairāki 
dažādi dalībnieki var izraudzīties kopīgu 
atbildīgo PRP iestādi. Neatkarīgi no tā 
ikvienai dalībvalstij būtu pašai jāuzņemas 
atbildība, piemēram, par eksporta 
kontroli.

Or. de

Pamatojums

Šādi tiek skaidri noteikta atbildības piekritība.
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un 
drošību saskaņā ar drošības prasībām šo 
uzdevumu var uzticēt tikai dalībvalstij, kas 
izmanto PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas izmanto
PRP. Turklāt struktūrai, kas ražo 
uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/2010, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.

(13) Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un 
drošību saskaņā ar drošības prasībām 
patlaban šo uzdevumu var uzticēt tikai 
dalībvalstij, kas izraudzījusies atbildīgo 
PRP iestādi, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi.
Turklāt struktūrai, kas ražo uztvērējus, 
iepriekš ir jāsaņem attiecīgs pilnvarojums 
Eiropas GNSS aģentūrā, kas izveidota 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. xxx/2010, un 
jāievēro šīs aģentūras ietvaros izveidotās 
apstiprināšanas iestādes izstrādātie 
noteikumi. Atbildīgo PRP iestāžu 
pienākums ir pastāvīgi kontrolēt gan 
apstiprināšanas standartu ievērošanu, kurus 
izdevusi minētā apstiprināšanas iestāde, 
gan īpašas tehniskās prasības, kas izriet no 
kopējiem minimuma standartiem.
Komisijai būtu jāpārbauda, vai nākotnē, 
ievērojot savstarpīguma principu, PRP 
uztvērēju ražošanu nevarētu uzticēt arī 
pilnvarotiem uzņēmumiem valstīs ārpus 
Eiropas Savienības.

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu Eiropas tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, Eiropas Savienībai būtu 
jāparedz iespēja nākotnē PRP uztvērēju ražošanā iesaistīt arī trešās valstis — ar nosacījumu, 
ka nepastāv riski drošībai.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
lai paredzētu noteikumus ar PRP saistītas 
klasificētas informācijas aizsardzībai.

(15) Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
lai būtu iespējams grozīt kopējos 
minimuma standartus.

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums 4. panta grozītajai redakcijai.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 12., 13. un 14. pantu 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nosaka noteikumus ar PRP saistītas 
klasificētas informācijas aizsardzībai, jo 
īpaši attiecībā uz nepieciešamību 
juridiskai vai fiziskai personai piekļūt 
klasificētai informācijai, lai pildītu tās 
funkcijas vai uzdevumu. Katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai par īpašiem 
noteikumiem, ko tā pieņem šā punkta 
īstenošanai.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uz visām 
attiecīgās valsts teritorijā pastāvīgi 
dzīvojošām fiziskām personām un 
uzņēmējdarbību veicošām juridiskajām 
personām, kurām ir pieejama ar PRP 
saistīta ES klasificētā informācija, 
attiecina drošības noteikumus, kuru 
garantētā aizsardzība ir vismaz līdzvērtīga 
Komisijas drošības noteikumos1 un 
Eiropas Savienības Padomes drošības 
reglamentā2 garantētajai aizsardzībai.
2.a Dalībvalstis nekavējoties informē 
Komisiju par šā punkta 1. daļā minēto 
valsts drošības noteikumu pieņemšanu.
2.b Fiziskās personas ar pastāvīgo dzīves 
vietu trešās valstīs un juridiskās personas, 
kuras veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, 
var saņemt piekļuvi ar PRP saistītai ES 
klasificētajai informācijai vienīgi tad, ja 
uz tām šajās valstīs attiecina drošības 
noteikumus, kuru garantētā aizsardzība ir 
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vismaz līdzvērtīga Komisijas drošības 
noteikumu, kas izklāstīti Lēmuma 
2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā, 
un Padomes drošības reglamenta, kas 
izklāstīts Lēmuma 2001/264/EK 
pielikumā, garantētajai aizsardzībai. ESA 
drošības noteikumus uzskata par 
līdzvērtīgiem minētajiem noteikumiem un 
reglamentam. Trešā valstī spēkā esošo 
drošības noteikumu līdzvērtīgumu var 
atzīt, ar šo valsti noslēdzot attiecīgu 
vienošanos.
1 Pielikums Komisijas 2001. gada 29. novembra 
Lēmumam (2001/844/EK, EOTK, Euratom), ar ko 
groza tās iekšējo reglamentu (OV L 317, 
3.12.2001., 1. lpp.).
2 Pielikums Padomes 2001. gada 19. marta 
Lēmumam (2001/264/EK), ar ko pieņem Padomes 
drošības reglamentu (OV L 101, 11.4.2001., 
1. lpp.).

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 683/2008 (EGNOS un Galileo) 14. panta analogs piemērojums. Minētais 
pants pietiekamā mērā reglamentē klasificētās informācijas aizsardzību.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja atbildīgā PRP iestāde neievēro 
kopējos minimuma standartus, Komisija
var pieprasīt, lai minētā iestāde izmantotu 
Eiropas GNSS aģentūras tehniskos 
līdzekļus.

8. Ja atbildīgā PRP iestāde neievēro 
kopējos minimuma standartus, Komisija, 
pienācīgi ievērojot subsidiaritātes 
principu un attiecīgā gadījumā ievācot 
konkrētu papildinformāciju attiecībā uz 
6. punktā minētajām prasībām, var nākt 
klajā ar ieteikumu. Komisija var pieprasīt, 
lai minētā iestāde izmantotu Eiropas GNSS 
aģentūras tehniskos līdzekļus. Attiecīgais 
PRP dalībnieks triju mēnešu laikā vai nu 
izpilda Komisijas ieteikumu vai prasību, 
vai arī ierosina citas izmaiņas, lai ievērotu 
kopējos minimuma standartus, un, 
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saņemot Komisijas piekrišanu, tās īsteno.
Ja, apritot triju mēnešu termiņam, 
attiecīgā PRP iestāde joprojām neievēro 
kopējos minimuma standartus, Komisija 
par to ziņo Padomei un Parlamentam un 
pieņem piemērotus pasākumus seku 
novēršanai, piemēram, nosakot, ka šā 
PRP dalībnieka gadījumā atbildīgā PRP 
iestāde ir Eiropas GNSS uzraudzības 
iestāde. Izmaksas sedz attiecīgais PRP 
dalībnieks.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāparedz hierarhisks mehānisms, lai nodrošinātu, ka visas atbildīgās PRP iestādes 
ievēro minimālos standartus. Ja, pakalpojumu izmantojot, tiek pārkāpti drošības noteikumi, 
tas var radīt sekas arī citiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts, kas izmanto PRP, var 
vai nu pati nodrošināt PRP uztvērēju un ar 
tiem saistīto drošības moduļu ražošanu, vai 
uzticēt to uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izmanto
PRP. Padome vai Komisija var uzticēt PRP 
uztvērēju un ar tiem saistīto drošības 
moduļu ražošanu dalībvalstij, kas izmanto
PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izmanto
PRP.

1. Katra dalībvalsts, kas piedalās PRP, var 
vai nu pati nodrošināt PRP uztvērēju un ar 
tiem saistīto drošības moduļu ražošanu, vai 
uzticēt to uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura ir 
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi.
Padome vai Komisija var uzticēt PRP 
uztvērēju un ar tiem saistīto drošības 
moduļu ražošanu dalībvalstij, kas ir 
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi, vai 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura ir izraudzījusies atbildīgo
PRP iestādi.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums paredz, ka PRP uztvērēju ražošanā var iesaistīties arī dalībvalstis, kuras 
nepiedalās PRP, bet ir izraudzījušās atbildīgo PRP iestādi.
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Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 4., 6. un 
8. pantā paredzētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 6. pantā
paredzētos deleģētos aktus uz nenoteiktu 
laiku.

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums 4. panta grozītajai redakcijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas satelītu navigācijas sistēmas „Galileo” piedāvāto pakalpojumu klāstā pavisam būs 
pieci dažādi pakalpojumu veidi: brīvās piekļuves pakalpojums, komercpakalpojums, drošības 
pakalpojums, meklēšanas un glābšanas atbalsta pakalpojums, kā arī valsts regulēts ierobežotas 
pieejamības pakalpojums. Šis lēmuma priekšlikums attiecas uz pēdējo no nosauktajiem 
pakalpojumiem, proti, valsts regulēto pakalpojumu (PRP), kas būs pieejams tikai valstu 
pilnvarotiem lietotājiem un izmantojams diskrētiem lietojumiem (piemēram, kritisko 
infrastruktūru, satiksmes, iekšējās un ārējās drošības, ārkārtas palīdzības dienestu 
vajadzībām). Šiem lietojumiem ir vajadzīga liela precizitāte un uzticamība, tādēļ PRP 
izmantos spēcīgus, šifrētus signālus.

Komisijas priekšlikumā ir sniegts detalizēts tiesiskais regulējums attiecībā uz PRP piekļuves 
noteikumiem un lietotāju administrēšanu un kontroli, lai tādējādi būtu iespējams garantēt 
sistēmas drošību un informācijas aizsardzību. Jāņem vērā, ka daži šā pakalpojuma lietojuma 
veidi var prasīt īpašu piesardzību politiskā un stratēģiskā ziņā, tādēļ, lai garantētu 
nepieciešamo augsta līmeņa drošību, pret tiesiskā regulējuma izstrādi ir jāattiecas ar ļoti lielu 
rūpību. Tostarp jāparedz arī vienota, saskaņota kārtība, ko pakalpojuma dalībnieki piemēros, 
lai pilnvarotu lietotājus. Kaut gan saskaņā ar grafiku PRP jāsāk darboties 2014. gadā, ir 
svarīgi jau iepriekš izstrādāt nepieciešamo tiesisko regulējumu, lai dalībvalstīm un citām 
iesaistītajām pusēm būtu pietiekami daudz laika izveidot dažādus uzraudzības mehānismus un 
izpildīt nepieciešamās drošības prasības.

Komisijas priekšlikums veido pamatu tam, lai PRP dalībnieki (t.i, dalībvalstis, kuru dalība 
PRP ir brīvprātīga, Padome, Komisija un, ievērojot zināmus nosacījumus, Eiropas Savienības 
aģentūras, trešās valstis un starptautiskās organizācijas) pienācīgi pilnvarotu to izraudzītos 
PRP lietotājus iegūt īpašumā vai lietojumā PRP uztvērēju. Priekšlikumā ir ietverti šādi 
principi:
 ir paredzēts, ka ikvienam PRP dalībniekam jāizraugās atbildīgā PRP iestāde, lai varētu 

efektīvi administrēt un kontrolēt lietotājus, kuri ir pilnvaroti ražot, iegūt īpašumā vai lietot 
PRP uztvērēju;

 ir noteikti kopēji obligātie standarti, kuri jāievēro visiem dalībniekiem;
 ir noteikta visā Eiropas Savienībā piemērojama pilnvarošanas kārtība un kontroles 

mehānismi attiecībā uz PRP uztvērēju un drošības moduļu ražošanu;
 ir paredzēti stingri noteikumi ar PRP lietojumu saistīto iekārtu un tehnikas eksportam;
 ir paredzēti nosacījumi starptautisko organizāciju un trešo valstu iespējamai dalībai PRP.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. PRP ir viens no būtiskajiem „Galileo” 
pakalpojumiem, kam arī nopietnas krīzes apstākļos būs garantēta pakalpojuma nepārtrauktība 
un drošība. Tā kā drošības noteikumu neievērošana var radīt sekas arī citiem dalībniekiem un 
lietotājiem (drošības nepilnības varētu, piemēram, pavērt iespējas izmantot PRP neatļautiem, 
naidīgiem nolūkiem), PRP lietošanai, administrēšanai un piekļuves kontrolei būtu jānorisinās 
atbilstīgi kopējiem standartiem. Referents uzskata, ka šeit ierosinātais drošības garantēšanas 
mehānisms ir pietiekami līdzsvarots: no vienas puses, ir definēti kopēji obligātie standarti un 
ES līmeņa kontrole attiecībā uz noteikumu ievērošanu, bet, no otras puses, uzraudzības 
funkcijas ir decentralizētas, uzticot tās dalībvalstīm.
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Referents vēlas akcentēt dažus apsvērumus, kam varētu būt nozīme turpmākajā diskusijā par 
šo jautājumu.
 Tiesību akta teksta formulējumā būtu skaidrāk jānodala jēdzieni „dalībnieki” un 

„lietotāji”. Ir svarīgi, lai definīcijas tekstā būtu izmantotas konsekventi.
 Dalībvalstu līdzdalība PRP ir brīvprātīga. Tāpat dalībvalstis pašas lemj par PRP 

izmantojuma veidu un par to, vai lietotājiem par šo pakalpojumu ir jāmaksā (šajā sakarībā 
ņemot vērā, ka GPS var izmantot bez maksas). Tā kā ir iespējams, ka ne visas dalībvalstis 
jau no paša sākuma piedalīsies PRP, būtu taisnīgi, ja ar šā pakalpojuma darbību saistītās 
valsts līmeņa izmaksas segtu tikai tās dalībvalstis, institūcijas un citas (starptautiskās) 
organizācijas, kuras piedalās PRP.

 Patlaban — arī drošības aspektu ziņā — PRP uztvērēju ražošana ir teritoriāli jāierobežo, 
pieļaujot tos ražot tikai Eiropas Savienībā, taču nākotnē varētu būt iespējams tos ražot arī 
citās valstīs, piemēram, Šveicē, Norvēģijā vai ASV. Šajā nolūkā, protams, būtu jānoslēdz 
atbilstīgi drošības nolīgumi, kuros būtu paredzēti arī šāda pilnvarojuma noteikumi, lai 
nodrošinātu kopējos obligātos standartus.

 Ņemot vērā, ka drošības noteikumu pārkāpumi var radīt sekas arī citiem dalībniekiem un 
lietotājiem un radīt nedrošu situāciju, ir skaidri jānosaka procedūra, kā rīkoties gadījumā, 
ja kāda no atbildīgajām PRS iestādēm neievēro kopējos obligātos standartus. Šai 
procedūrai būtu jānodrošina standartu ievērošana visā Eiropas Savienībā.


