
PR\851848NL.doc PE454.624v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2010/0282(COD)

10.1.2011

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek 
gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor 
navigatie per satelliet dat is ingevoerd door het Galileo-programma
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Norbert Glante



PE454.624v01-00 2/15 PR\851848NL.doc

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt 
aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is ingevoerd door 
het Galileo-programma
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de 
Raad (COM(2010)0550),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0318/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van .. 20111,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van .. 20112,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Raad Vervoer verzoekt de 
Commissie in de conclusies van zijn 
bijeenkomst van 12 oktober 2006 haar 
werkzaamheden ter uitwerking van het 

(2) De Raad Vervoer verzoekt de 
Commissie in de conclusies van zijn 
bijeenkomst van 12 oktober 2006 haar 
werkzaamheden ter uitwerking van het 

                                               
1 PB C ... /Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C ... /Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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beleid betreffende toegang tot de PRS 
actief voort te zetten, met name om de 
voorwaarden te kunnen omschrijven 
waaronder de lidstaten hun 
gebruikersgroepen organiseren en beheren, 
op basis van de voorbereidende 
werkzaamheden, en haar voorstellen tijdig 
in te dienen opdat de Raad hierover 
beraadslaagt en deze goedkeuren. In 
dezelfde conclusies herinnert de Raad 
Vervoer eraan dat gebruikmaking door de 
lidstaten van de PRS facultatief is en dat
de totale exploitatiekosten voor deze dienst 
op niet-commerciële basis door de 
gebruikers worden gedragen.

beleid betreffende toegang tot de PRS 
actief voort te zetten, met name om de 
voorwaarden te kunnen omschrijven 
waaronder de lidstaten hun 
gebruikersgroepen organiseren en beheren, 
op basis van de voorbereidende 
werkzaamheden, en haar voorstellen tijdig 
in te dienen opdat de Raad hierover 
beraadslaagt en deze kan goedkeuren. 
Gebruikmaking door de lidstaten van de 
PRS is facultatief. De exploitatiekosten 
voor deze dienst dienen op niet-
commerciële basis door de deelnemers te
worden gedragen.

Or. de

Motivering

Niet de gebruikers dienen de exploitatiekosten voor de PRS te dragen, maar de deelnemers.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad heeft herhaaldelijk 
aangegeven dat het systeem dat het door 
het Galileo-programma ingevoerde 
systeem een civiel systeem is dat onder 
civiele leiding staat, dat wil zeggen volgens 
civiele standaarden op grond van civiele 
behoeften en onder het toezicht van de 
instellingen van de Unie.

(3) Het Europees Parlement en de Raad
hebben herhaaldelijk aangegeven dat het 
systeem dat het door het Galileo-
programma ingevoerde systeem een civiel 
systeem is dat onder civiele leiding staat, 
dat wil zeggen volgens civiele standaarden 
op grond van civiele behoeften en onder 
het toezicht van de instellingen van de 
Unie.

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Van de verschillende diensten die door 
de Europese systemen voor navigatie per 

(4) Van de verschillende diensten die door 
de Europese systemen voor navigatie per 
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satelliet worden aangeboden, is de PRS de 
meest beveiligde en de meest gevoelige 
dienst. Deze dienst moet voor de primaire 
gebruikers ervan zelfs in de meest ernstige 
crisissituaties een dienstcontinuïteit bieden.
De gevolgen van een inbreuk op de 
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik 
van deze dienst zijn niet tot de betrokken 
gebruiker beperkt, maar treffen mogelijk 
ook andere gebruikers. Het gebruik en het 
beheer van de PRS appelleren dus aan een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
van de lidstaten voor de veiligheid van de 
Europese Unie en hun eigen veiligheid. In 
deze context moet de toegang tot de PRS 
strikt worden beperkt tot bepaalde 
categorieën gebruikers, die onder 
permanent toezicht staan.

satelliet worden aangeboden, is de PRS de 
meest beveiligde en de meest gevoelige 
dienst. Deze dienst moet voor de
deelnemers ervan zelfs in de meest 
ernstige crisissituaties een 
dienstcontinuïteit bieden. De gevolgen van 
een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften 
bij het gebruik van deze dienst zijn niet tot 
de betrokken gebruiker beperkt, maar 
treffen mogelijk ook andere gebruikers. De 
deelname aan en het beheer van de PRS 
appelleren dus aan een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor 
de veiligheid van de Europese Unie en hun 
eigen veiligheid. In deze context moet de 
toegang tot de PRS strikt worden beperkt 
tot bepaalde categorieën gebruikers, die 
onder permanent toezicht staan.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. de

Motivering

Het is aan te bevelen in de gehele tekst van het besluit een duidelijk onderscheid te maken tussen 
deelnemers (de Raad, de Commissie, de lidstaten, erkende agentschappen, derde landen, 
internationale organisaties) en gebruikers (natuurlijke personen of rechtspersonen die 
toestemming hebben voor gebruik). 

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Ter bevordering op wereldschaal van 
het gebruik van de Europese technologie 
voor de beveiligde overheidstoepassingen 
op het gebied van navigatie per satelliet, 
moet bovendien worden bepaald onder 
welke voorwaarden bepaalde derde staten 
en internationale organisaties gebruik van
de PRS kunnen maken, waarbij naleving 
van veiligheidseisen in alle gevallen 

(7) Ter bevordering op wereldschaal van 
het gebruik van de Europese technologie 
voor de beveiligde overheidstoepassingen 
op het gebied van navigatie per satelliet, 
moet bovendien worden bepaald onder 
welke voorwaarden, waaronder het 
leveren van een financiële bijdrage,
bepaalde derde staten en internationale 
organisaties aan de PRS kunnen
deelnemen, waarbij naleving van 
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essentieel is. veiligheidseisen in alle gevallen essentieel 
is.

Or. de

Motivering

De EU dient over de mogelijkheid te beschikken van derde staten of internationale organisaties 
voor hun deelname aan de PRS een bijdrage in de kosten te verlangen.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat de beheers- en controle-entiteiten 
betreft, blijkt de oplossing dat elke
primaire gebruiker een "voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit" voor het 
beheer en de controle van de daaronder 
vallende gebruikers moet aanwijzen, de 
meest geëigende is om een efficiënt PRS-
beheer te waarborgen, doordat daarmee de 
betrekkingen tussen de verschillende, met 
de beveiliging belaste actoren worden 
vereenvoudigd en een permanente controle 
van de secundaire gebruikers, met name 
van de nationale secundaire gebruikers, 
onder naleving van 
minimumbeveiligingsvoorschriften wordt 
gewaarborgd. Er zij opgemerkt dat een 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteit 
niet noodzakelijkerwijs aan een bepaalde 
lidstaat is verbonden en dat meerdere 
verschillende primaire gebruikers een 
zelfde voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteit kunnen aanwijzen.

(10) Wat de beheers- en controle-entiteiten 
betreft, blijkt de oplossing dat elke
deelnemer een "voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit" voor het 
beheer en de controle van de daaronder 
vallende gebruikers moet aanwijzen, de 
meest geëigende is om een efficiënt PRS-
beheer te waarborgen, doordat daarmee de 
betrekkingen tussen de verschillende, met 
de beveiliging belaste actoren worden 
vereenvoudigd en een permanente controle 
van de secundaire gebruikers, met name 
van de nationale secundaire gebruikers, 
onder naleving van 
minimumbeveiligingsvoorschriften wordt 
gewaarborgd. Er zij opgemerkt dat een 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteit 
niet noodzakelijkerwijs aan een bepaalde 
lidstaat is verbonden en dat meerdere 
verschillende deelnemers een zelfde voor 
de PRS verantwoordelijke autoriteit 
kunnen aanwijzen. Los daarvan dient 
iedere lidstaat een eigen 
verantwoordelijkheid te dragen voor 
bijvoorbeeld uitvoercontroles. 

Or. de

Motivering

Deze wijziging komt ten goede aan een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheid.
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Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Wat de vervaardiging en de 
beveiliging van de ontvangers betreft, 
vergen de beveiligingsvereisten dat deze 
taak slechts kan worden toevertrouwd aan 
een lidstaat die gebruikmaakt van de PRS 
of aan ondernemingen die op het 
grondgebied van een dergelijke lidstaat zijn 
gevestigd. Voorts moet de entiteit die de 
ontvangers produceert, hiertoe vooraf 
toestemming hebben verkregen van het 
Europees GNSS-Agentschap, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
xxx/2010, en voldoen aan de voorschriften 
van de binnen dat agentschap ingestelde 
goedkeuringsautoriteit. Het staat aan de 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteiten 
om voortdurend te controleren dat zowel 
de van de accreditatie-autoriteit afkomstige 
accreditatievoorschriften als de uit de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voortvloeiende 
bijzondere technische vereisten worden 
nageleefd.

(13) Wat de vervaardiging en de 
beveiliging van de ontvangers betreft, 
vergen de beveiligingsvereisten dat deze 
taak thans slechts kan worden 
toevertrouwd aan een lidstaat die een voor
de PRS verantwoordelijke autoriteit heeft 
benoemd, of aan ondernemingen die op het 
grondgebied van een dergelijke lidstaat zijn 
gevestigd. Voorts moet de entiteit die de 
ontvangers produceert, hiertoe vooraf 
toestemming hebben verkregen van het 
Europees GNSS-Agentschap, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
xxx/2010, en voldoen aan de voorschriften 
van de binnen dat agentschap ingestelde 
goedkeuringsautoriteit. Het staat aan de 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteiten 
om voortdurend te controleren dat zowel 
de van de accreditatie-autoriteit afkomstige 
accreditatievoorschriften als de uit de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voortvloeiende 
bijzondere technische vereisten worden 
nageleefd. De Commissie dient te 
onderzoeken of in de toekomst op 
voorwaarde van reciprociteit ook 
ondernemingen uit niet-EU-lidstaten 
toestemming kan worden verleend om 
PRS-ontvangers te vervaardigen.

Or. de

Motivering

Met het oog op de verspreiding van Europese technologie over de hele wereld moet de EU de 
mogelijkheid openhouden om in de toekomst ook derde landen aan de productie van PRS-
ontvangers te laten deelnemen, voorzover daaraan geen veiligheidsrisico's kleven.
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie moet worden 
gemachtigd tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, teneinde
enerzijds de regels inzake bescherming 
van gerubriceerde gegevens betreffende
de PRS te bepalen en anderzijds de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften te kunnen wijzigen.

(15) De Commissie moet worden 
gemachtigd tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, teneinde de 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften te kunnen wijzigen.

Or. de

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 4.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – Lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met de artikelen 12, 13 
en 14 de regels die betrekking hebben op 
de bescherming van gerubriceerde 
gegevens in verband met de PRS, met 
name de regels die betrekking hebben op 
de noodzaak, voor een natuurlijke of 
rechtspersoon, van toegang tot 
gerubriceerde gegevens om zich van een 
bepaalde taak te kunnen kwijten. Elke 
lidstaat deelt de Commissie mede welke 
specifieke bepalingen hij heeft vastgesteld 
ter uitvoering van dit artikel.

2. De lidstaten waarborgen dat voor op 
hun grondgebied verblijvende natuurlijke 
personen en op hun grondgebied 
gevestigde rechtspersonen die toegang 
hebben tot gerubriceerde gegevens van de 
EU over de PRS beveiligingsvoorschriften 
gelden die ten minste een zelfde mate van 
bescherming bieden als de 
veiligheidsvoorschriften van de 
Commissie1 en de 
beveiligingsvoorschriften van de Europese 
Raad2.

2 bis. De lidstaten brengen de Commissie 
onverwijld op de hoogte van de 
aanneming van de in lid 1 bedoelde 
nationale beveiligingsvoorschriften.
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2 ter. In derde landen verblijvende 
natuurlijke personen en aldaar gevestigde 
rechtspersonen mogen uitsluitend met 
gerubriceerde gegevens van de Europese 
Unie over de programma's werken 
wanneer in die landen voor hen 
beveiligingsvoorschriften gelden die ten 
minste eenzelfde mate van bescherming 
bieden als de veiligheidsvoorschriften van 
de Commissie in de bijlage bij Besluit 
2001/844/EG, EGKS, Euratom en de 
beveiligingsvoorschriften van de Raad in 
de bijlage bij Besluit 2001/264/EG. Te 
dien einde worden de 
beveiligingsvoorschriften van ESA als 
gelijkwaardig met die voorschriften 
beschouwd. De gelijkwaardigheid van 
beveiligingsvoorschriften die in een derde 
land worden toegepast, kan worden 
erkend in een overeenkomst met dat land.
1 Bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom 
van de Commissie van 29 november 2001 tot 
wijziging van haar reglement van orde (PB L 317 
van 3.12.2001, blz. 1)..
2 Bijlage bij Besluit 2001/264/EG van de Raad van 
19 maart 2001 tot vaststelling van 
beveiligingsvoorschriften van de Raad (PB L 101 
van 11.4.2001, blz. 1)..

Or. de

Motivering

Naar analogie met artikel 14 van Verordening (EG) nr. 683/2008 betreffende EGNOS en 
Galileo, waarin de bescherming van gerubriceerde gegevens reeds op bevredigende wijze is 
geregeld.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – Lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit niet aan de 
minimumnormen voldoet, kan de 
Commissie verlangen dat deze autoriteit 
gebruik maakt van de technische middelen 

8. Wanneer een voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit niet aan de 
minimumnormen voldoet, kan de 
Commissie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en nadat eventueel 
aanvullende specifieke informatie met 
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van het Europees GNSS-agentschap. betrekking tot de in lid 6 genoemde 
vereisten is ingewonnen, een aanbeveling 
doen. De Commissie kan verlangen dat 
deze autoriteit gebruik maakt van de 
technische middelen van het Europees 
GNSS-agentschap. De betrokken PRS-
deelnemer geeft binnen drie maanden 
gevolg aan de aanbeveling of het verzoek 
van de Commissie, of stelt andere 
wijzigingen voor om aan de 
gemeenschappelijke minimumnormen te 
voldoen en voert deze na instemming van 
de Commissie uit.
Wanneer de desbetreffende voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit na deze drie 
maanden nog steeds niet aan de 
minimumnormen voldoet, stelt de 
Commissie de Raad en het Parlement 
daarvan in kennis en stelt maatregelen 
vast waarmee de gevolgen daarvan 
kunnen worden tegengegaan, zoals de 
benoeming van het Europees GNSS-
agentschap tot voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit voor deze 
PRS-deelnemer. De kosten daarvan 
komen voor rekening van de betrokken 
PRS-deelnemer.

Or. de

Motivering

Er moet een veiligheidsmechanisme worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat alle voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteiten aan de minimumnormen voldoen. Een inbreuk op de 
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van deze dienst kan ook andere gebruikers treffen.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – Lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke van de PRS gebruikmakende
lidstaat kan de vervaardiging van PRS-
ontvangers en van de bijbehorende 
beveiligingsmodules hetzij zelf verzorgen, 
hetzij toevertrouwen aan ondernemingen 
die op het grondgebied van een van de 

1. Elke aan de PRS deelnemende lidstaat 
kan de vervaardiging van PRS-ontvangers 
en van de bijbehorende 
beveiligingsmodules hetzij zelf verzorgen, 
hetzij toevertrouwen aan ondernemingen 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
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PRS gebruikmakende lidstaat zijn 
gevestigd. De Raad of de Commissie 
kunnen de vervaardiging van PRS-
ontvangers en van de bijbehorende 
beveiligingsmodules toevertrouwen aan 
hetzij een van de PRS gebruikmakende 
lidstaat, hetzij aan ondernemingen die op 
het grondgebied van een van de PRS
gebruikmakende lidstaat zijn gevestigd.

een lidstaat die een voor de PRS
verantwoordelijke autoriteit heeft 
benoemd. De Raad of de Commissie 
kunnen de vervaardiging van PRS-
ontvangers en van de bijbehorende 
beveiligingsmodules toevertrouwen aan 
hetzij een lidstaat die een voor de PRS
verantwoordelijke autoriteit heeft 
benoemd, hetzij aan ondernemingen die
gevestigd zijn op het grondgebied van een
lidstaat die een voor de PRS
verantwoordelijke autoriteit heeft 
benoemd.

Or. de

Motivering

Deze wijziging stelt lidstaten die niet aan de PRS deelnemen maar wel een voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit hebben benoemd in de gelegenheid aan de vervaardiging van PRS-
ontvangers deel te nemen.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – Lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 4 wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 6 wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd.

Or. de

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 4.
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TOELICHTING

Galileo, het Europese systeem voor navigatie per satelliet, zal vijf verschillende diensten bieden: 
een open dienst, een commerciële dienst, een "safety-of-life-dienst", een opsporings- en 
reddingsdienst en een overheidsdienst. Onderhavig voorstel heeft betrekking op laatstgenoemde 
overheidsdienst (Public Regulated Service, PRS), die gereserveerd is voor gebruikers die 
daarvoor toestemming hebben gekregen van de overheid en die betrekking heeft op gevoelige 
toepassingen (zoals kritieke infrastructuur, verkeer, nationale en internationale veiligheid, 
hulpdiensten). Omdat voor deze toepassingen een grote precisie en betrouwbaarheid vereist is, 
maakt de PRS gebruik van sterke en gecodeerde signalen. 

Het voorstel van de Commissie creëert een gedetailleerd wettelijk kader voor de voorwaarden 
voor toegang tot de PRS en het beheer en de controle van de gebruikers, teneinde de veiligheid 
van het systeem en de bescherming van gegevens te waarborgen. Aangezien bepaalde 
toepassingen van deze dienst politiek en strategisch zeer gevoelig kunnen liggen, en teneinde een 
hoge mate van veiligheid te garanderen, moet dit wettelijk kader uiterst zorgvuldig tot stand 
worden gebracht. Daarbij dienen de deelnemers gemeenschappelijke en geharmoniseerde 
procedures voor het verlenen van toestemming aan de gebruikers te hanteren. Hoewel de PRS 
volgens plan in 2014 operationeel zal worden, is het toch belangrijk om reeds in het voortraject 
het noodzakelijke rechtskader te creëren, zodat de lidstaten en andere actoren voldoende tijd 
hebben om de verschillende controlemechanismen op te zetten en aan de vereiste 
beveiligingsvoorschriften te voldoen.

Het voorstel van de Commissie biedt het kader voor de PRS-deelnemers (de lidstaten op 
vrijwillige basis, de Raad, de Commissie, alsmede onder bepaalde voorwaarden de 
agentschappen van de Europese Unie, derde landen en internationale organisaties) bepaalde 
PRS-gebruikers toestemming te verlenen een PRS-ontvanger te houden of te gebruiken. Het 
voorstel omvat het volgende:
 De verplichting voor iedere PRS-deelnemer om een voor de PRS verantwoordelijke autoriteit 

aan te wijzen die tot taak heeft de vervaardiging, het houden en het gebruik van PRS-
ontvangers door gebruikers die daarvoor toestemming hebben doeltreffend te beheren en te 
controleren;

 De invoering van gemeenschappelijke minimumvoorschriften waaraan alle deelnemers 
dienen te voldoen;

 De invoering van een vergunningsprocedure voor de gehele EU en een controlemechanisme 
voor de vervaardiging van PRS-ontvangers en de bijbehorende beveiligingsmodules;

 De invoering van strenge regels voor de uitvoer van apparatuur of technologie die verband 
houdt met het gebruik van de PRS;

 Een definitie van de voorwaarden voor mogelijke deelname aan de PRS door internationale 
organisaties en derde landen.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie. De PRS is een van de 
belangrijkste diensten van Galileo. Deze dienst staat borg voor dienstcontinuïteit en veiligheid, 
zelfs in de meest ernstige crisissituaties. Aangezien de gevolgen van een inbreuk op de 
veiligheidsvoorschriften ook andere deelnemers en gebruikers kunnen treffen 
(beveiligingsfouten kunnen leiden tot vijandelijk gebruik van de PRS door daartoe niet bevoegde 
personen) moeten bij het gebruik, het beheer en de controle op de toegang tot de PRS 
gemeenschappelijke normen worden gehanteerd. De rapporteur is van mening dat het hier 
voorgestelde mechanisme ter waarborging van de veiligheid een juist evenwicht biedt tussen aan 
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de ene kant de invoering van gemeenschappelijke minimumnormen en toezicht op de naleving
op EU-niveau en aan de andere kant decentralisatie van de huidige toezichthoudende functies 
van de lidstaten.

De rapporteur zou ten slotte nog graag op enkele punten willen ingaan, die voor de voortzetting 
van het debat nog van belang kunnen zijn:
 De wetgevingstekst moet duidelijker geformuleerd worden voor wat betreft het onderscheid 

tussen deelnemers aan en gebruikers van de PRS. Een consistent gebruik van de definities 
binnen de tekst is belangrijk.

 Deelname aan de PRS is voor alle lidstaten vrijwillig. Zo beslissen de lidstaten ieder voor 
zich over de wijze van gebruik van de PRS en of de gebruikers voor de desbetreffende dienst 
moeten betalen (daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat GPS gratis is). 
Aangezien mogelijk niet alle lidstaten reeds vanaf het begin aan de PRS zullen deelnemen, is 
het dan ook rechtvaardig dat slechts de lidstaten, instellingen en andere (internationale) 
organisaties die aan de PRS deelnemen, de nationale operatieve kosten moeten dragen.

 Het is momenteel, mede uit veiligheidsoverwegingen, noodzakelijk dat de vervaardiging van 
PRS-ontvangers op het grondgebied van de EU plaatsvindt. In de toekomst zou het evenwel 
mogelijk kunnen zijn de productie uit te breiden naar andere landen, zoals bijvoorbeeld 
Zwitserland, Noorwegen of de VS. Daartoe moeten dan vanzelfsprekend 
beveiligingsovereenkomsten gesloten worden waarin de voorwaarden voor een dergelijke 
toestemming worden vastgelegd, teneinde naleving van de gemeenschappelijke 
minimumnormen te waarborgen.

 Aangezien een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften ook gevolgen heeft voor andere 
deelnemers en gebruikers en tot een onzekere situatie kan leiden, moet voorzien worden in 
een duidelijke procedure voor gevallen waarin een voor de PRS verantwoordelijke autoriteit 
niet aan de minimumnormen voldoet. Een dergelijke procedure moet ervoor zorgen dat de 
gezamenlijke normen in de hele EU worden nageleefd.


