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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/0282(COD)

10.1.2011

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
dotyczącego wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie 
oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach 
programu Galileo
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Norbert Glante



PE454.624v01-00 2/16 PR\851848PL.doc

PL

PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez 
globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0550),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0318/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 
2011 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …. 2011 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Europejskiego 
Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swoich konkluzjach przyjętych 
podczas posiedzenia w dniu 12 
października 2006 r. Rada ds. Transportu 
zwróciła się do Komisji o aktywną 

(2) W swoich konkluzjach przyjętych 
podczas posiedzenia w dniu 12 
października 2006 r. Rada ds. Transportu 
zwróciła się do Komisji o aktywną 

                                               
1 Dz.U. C .../ Opinia dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C …/ Opinia dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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kontynuację, na podstawie prac 
przygotowawczych zakończonych 
sukcesem, prac dotyczących tworzenia 
polityki dostępu do PRS, m. in. aby móc 
określić warunki na jakich państwa 
członkowskie zorganizują swoje grupy 
użytkowników i będą nimi zarządzać. Rada 
zwróciła się również do Komisji o 
przedstawienie propozycji odpowiednio 
wcześnie, tak aby miała czas na obrady nad 
nimi i ich zatwierdzenie. W konkluzjach 
tych Rada ds. Transportu przypomina, że
korzystanie z PRS przez państwa 
członkowskie ma być opcjonalne i że 
całość kosztów eksploatacji tej usługi mają 
ponosić użytkownicy na niekomercyjnych 
zasadach.

kontynuację, na podstawie prac 
przygotowawczych zakończonych 
sukcesem, prac dotyczących tworzenia 
polityki dostępu do PRS, m. in. aby móc 
określić warunki na jakich państwa 
członkowskie zorganizują swoje grupy 
użytkowników i będą nimi zarządzać. Rada 
zwróciła się również do Komisji o 
przedstawienie propozycji odpowiednio 
wcześnie, tak aby miała czas na obrady nad 
nimi i ich zatwierdzenie. Korzystanie z 
PRS przez państwa członkowskie jest
opcjonalne. Koszty eksploatacji tej usługi 
mają ponosić uczestnicy na 
niekomercyjnych zasadach.

Or. de

Uzasadnienie

Koszty eksploatacji usługi publicznej o regulowanym dostępie powinni ponosić nie 
użytkownicy, lecz uczestnicy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada wskazywała wielokrotnie, że 
system utworzony na podstawie programu 
Galileo jest systemem cywilnym pod 
cywilną kontrolą, tzn. realizowany według 
cywilnych standardów na podstawie 
cywilnych wymogów i pod kontrolą 
instytucji Unii.

(3) Parlament Europejski i Rada 
wskazywały wielokrotnie, że system 
utworzony na podstawie programu Galileo 
jest systemem cywilnym pod cywilną 
kontrolą, tzn. realizowany według 
cywilnych standardów na podstawie 
cywilnych wymogów i pod kontrolą 
instytucji Unii.

Or. de
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wśród różnych usług oferowanych 
przez europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej, PRS jest usługą zarówno 
najbardziej zabezpieczoną, jak i o 
najbardziej wrażliwym charakterze. Musi 
ona zapewnić swoim uczestnikom ciągłość 
usług nawet w warunkach najcięższego 
kryzysu. Konsekwencje naruszenia zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z tej 
usługi nie ogranicza się jedynie do danego 
użytkownika, ale obejmuje potencjalnie 
innych użytkowników. Stosowanie PRS i 
zarządzanie nią odwołuje się w ten sposób 
do współodpowiedzialności państw 
członkowskich za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i ich własne. W tym 
kontekście dostęp do PRS musi być ściśle 
ograniczony do niektórych kategorii 
użytkowników, którzy są przedmiotem 
stałej kontroli.

(4) Wśród różnych usług oferowanych 
przez europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej, PRS jest usługą zarówno 
najbardziej zabezpieczoną, jak i o 
najbardziej wrażliwym charakterze. Musi 
ona zapewnić swoim uczestnikom ciągłość 
usług nawet w warunkach najcięższego 
kryzysu. Konsekwencje naruszenia zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z tej 
usługi nie ogranicza się jedynie do danego 
użytkownika, ale obejmuje potencjalnie 
innych użytkowników. Udział w PRS i 
zarządzanie nią odwołuje się w ten sposób 
do współodpowiedzialności państw 
członkowskich za bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej i ich własne. W tym 
kontekście dostęp do PRS musi być ściśle 
ograniczony do niektórych kategorii 
użytkowników, którzy są przedmiotem 
stałej kontroli.

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie wymagać będzie 
wprowadzenia odpowiednich zmian 
w całym tekście).

Or. de

Uzasadnienie

Wyraźne rozróżnienie w całym tekście decyzji między uczestnikami (Rada, Komisja, państwa 
członkowskie, upoważnione agencje, państwa trzecie i organizacje międzynarodowe) a 
użytkownikami (upoważnione osoby fizyczne lub prawne) stanowi ułatwienie.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu propagowania w skali 
światowej zastosowań europejskiej 
technologii na rzecz zabezpieczonych 
zastosowań rządowych w zakresie 
nawigacji satelitarnej należy przewidzieć 
warunki, w których niektóre państwa 
trzecie i organizacje międzynarodowe 
mogłyby skorzystać z PRS, przy 
zachowaniu w każdym przypadku 
niezbędnych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa.

(7) W celu propagowania w skali 
światowej zastosowań europejskiej 
technologii na rzecz zabezpieczonych 
zastosowań rządowych w zakresie 
nawigacji satelitarnej należy przewidzieć 
warunki, obejmujące również uiszczanie 
składki, na których niektóre państwa 
trzecie i organizacje międzynarodowe 
mogłyby brać udział w PRS, przy 
zachowaniu w każdym przypadku 
niezbędnych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

UE powinna zostawić sobie możliwość zwrócenia się do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych o ponoszenie części kosztów uczestnictwa w PRS.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Odnośnie do organów zarządzania i 
kontroli wydaje się, że rozwiązanie 
polegające na tym, aby każdy uczestnik 
powołał „organ odpowiedzialny za PRS”, 
który będzie zarządzał jego użytkownikami 
i kontrolował ich, zapewni 
najskuteczniejsze zarządzanie 
zastosowaniami PRS, ułatwiając relacje 
między różnymi podmiotami 
zapewniającymi bezpieczeństwo i 
gwarantując stałą kontrolę użytkowników, 
zwłaszcza użytkowników krajowych, 
zgodnie z minimalnymi wspólnymi 
normami. Należy zauważyć, że organ 

(10) Odnośnie do organów zarządzania i 
kontroli wydaje się, że rozwiązanie 
polegające na tym, aby każdy uczestnik 
powołał „organ odpowiedzialny za PRS”, 
który będzie zarządzał jego użytkownikami 
i kontrolował ich, zapewni 
najskuteczniejsze zarządzanie 
zastosowaniami PRS, ułatwiając relacje 
między różnymi podmiotami 
zapewniającymi bezpieczeństwo i 
gwarantując stałą kontrolę użytkowników, 
zwłaszcza użytkowników krajowych, 
zgodnie z minimalnymi wspólnymi 
normami. Należy zauważyć, że organ 
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odpowiedzialny za PRS nie jest koniecznie 
związany z danym państwem 
członkowskim i że wielu różnych 
uczestników może wyznaczyć jeden organ 
odpowiedzialny za PRS.

odpowiedzialny za PRS nie jest koniecznie 
związany z danym państwem 
członkowskim i że wielu różnych 
uczestników może wyznaczyć jeden organ 
odpowiedzialny za PRS. Niezależnie od 
tego każde państwo członkowskie powinno 
ponosić własną odpowiedzialność, np. za 
kontrolę eksportu.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest jasne określenie odpowiedzialności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Odnośnie do produkcji i 
bezpieczeństwa odbiorników, wymogi 
bezpieczeństwa wymagają, aby zadanie to 
było powierzone wyłącznie danemu 
państwu członkowskiemu, które korzysta z
PRS lub przedsiębiorstwom mającym swą 
siedzibę na terytorium danego państwa 
członkowskiego, które korzysta z PRS. 
Ponadto podmiot produkujący odbiorniki 
musi zostać wcześniej odpowiednio 
upoważniony przez agencję europejskiego 
GNSS ustanowioną rozporządzeniem (WE) 
nr xxx/2010 i stosować się do zasad 
określonych przez komitet akredytacji 
ustanowiony w ramach tej agencji. Do 
zadań organów odpowiedzialnych za PRS 
należy stała kontrola przestrzegania 
zarówno norm akredytacji wydanych przez 
komitet akredytacji, jak i szczegółowych 
wymogów technicznych wywodzących się 
z minimalnych wspólnych norm.

(13) Odnośnie do produkcji i 
bezpieczeństwa odbiorników, obecne 
wymogi bezpieczeństwa wymagają, aby 
zadanie to było powierzone wyłącznie 
danemu państwu członkowskiemu, które 
wyznaczyło organ odpowiedzialny za PRS 
lub przedsiębiorstwom mającym swą 
siedzibę na terytorium danego państwa 
członkowskiego, które wyznaczyło organ 
odpowiedzialny za PRS. Ponadto podmiot 
produkujący odbiorniki musi zostać 
wcześniej odpowiednio upoważniony przez 
agencję europejskiego GNSS ustanowioną 
rozporządzeniem (WE) nr xxx/2010 i 
stosować się do zasad określonych przez 
komitet akredytacji ustanowiony w ramach 
tej agencji. Do zadań organów 
odpowiedzialnych za PRS należy stała 
kontrola przestrzegania zarówno norm 
akredytacji wydanych przez komitet 
akredytacji, jak i szczegółowych 
wymogów technicznych wywodzących się 
z minimalnych wspólnych norm. Komisja 
powinna sprawdzić, czy również 
upoważnione przedsiębiorstwa z państw 
nienależących do UE mogłyby w 
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przyszłości – po spełnieniu warunku 
wzajemności – produkować odbiorniki 
PRS.

Or. de

Uzasadnienie

Z myślą o propagowaniu na całym świecie techniki europejskiej UE powinna zachować 
możliwość zlecania w przyszłości części produkcji odbiorników PRS również państwom 
trzecim, o ile nie byłoby zastrzeżeń co do bezpieczeństwa.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy upoważnić Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby z 
jednej strony zdefiniować zasady ochrony 
informacji niejawnych dotyczących PRS, 
a z drugiej strony umożliwić zmianę 
minimalnych wspólnych norm.

(15) Należy upoważnić Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
umożliwić zmianę minimalnych wspólnych 
norm.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest spójność ze zmienionym art. 4.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa, poprzez akty 
delegowane, zgodnie z art. 12, 13 i 14, 
zasady ochrony informacji niejawnych 
dotyczące PRS, zwłaszcza te dotyczące 
konieczności zapewnienia osobie fizycznej 
lub prawnej dostępu do informacji 

2. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
przepisy bezpieczeństwa zapewniające 
stopień ochrony co najmniej równoważny 
ze stopniem gwarantowanym przez 
przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa 
oraz przepisy Rady Unii Europejskiej 
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niejawnych, aby mogła wykonać daną 
funkcję lub zadanie. Każde państwo 
członkowskie zgłasza Komisji przepisy 
szczegółowe przyjęte w celu wdrożenia 
niniejszego ustępu.

dotyczące bezpieczeństwa miały 
zastosowanie do wszystkich osób 
fizycznych mieszkających na ich 
terytorium oraz do wszystkich osób 
prawnych mających tam siedzibę, które 
mają dostęp do informacji niejawnych UE 
istotnych dla PRS.
2a. Państwa członkowskie niezwłocznie 
informują Komisję o przyjęciu krajowych 
przepisów bezpieczeństwa, o których 
mowa w ust. 1.
2b. Osoby fizyczne mieszkające w 
państwach trzecich i osoby prawne mające 
siedzibę w państwach trzecich mogą 
otrzymać dostęp do informacji niejawnych 
UE dotyczących PRS wyłącznie wówczas, 
gdy w państwach tych podlegają 
przepisom bezpieczeństwa zapewniającym 
stopień ochrony co najmniej równoważny 
ze stopniem gwarantowanym przez 
przepisy Komisji dotyczące 
bezpieczeństwa, określone w załączniku 
do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, 
Euratom, oraz przepisy Rady określone w 
załączniku do decyzji 2001/264/WE.
Przepisy ESA dotyczące bezpieczeństwa 
uznaje się za równoważne z tymi 
przepisami. Równoważność przepisów 
bezpieczeństwa stosowanych w państwie 
trzecim może być uznana na mocy 
porozumienia z tym państwem.
1 Załącznik do decyzji Komisji 2001/844/WE, 
EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. 
zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (Dz.U. L 
317 z 3.12.2001, s. 1).
2 Załącznik do decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 
19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów 
Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 z 
11.4.2001, s. 1).

Or. de

Uzasadnienie

Analogiczne zastosowanie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 683/2008 w sprawie EGNOS i 
Galileo. Artykuł ten reguluje już w sposób zadowalający ochronę informacji niejawnych.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy organ odpowiedzialny 
za PRS nie stosuje się do minimalnych 
wspólnych norm, Komisja może zażądać 
zastosowania przez ten organ środków 
technicznych agencji europejskiego GNSS.

8. W przypadku gdy organ odpowiedzialny 
za PRS nie stosuje się do minimalnych 
wspólnych norm, Komisja może –
uwzględniając należycie zasadę 
pomocniczości i ewentualnie po 
zasięgnięciu dodatkowych informacji 
odnośnie do wymogów określonych w ust. 
6 – wydać zalecenie. Komisja może 
zażądać zastosowania przez ten organ 
środków technicznych agencji 
europejskiego GNSS. Zainteresowany 
uczestnik PRS w ciągu trzech miesięcy 
stosuje się do zalecenia lub żądania 
Komisji, albo proponuje inne zmiany 
umożliwiające przestrzeganie wspólnych 
minimalnych norm i wprowadza je w 
porozumieniu z Komisją.
Jeżeli po upływie trzech miesięcy dany 
organ odpowiedzialny za PRS wciąż 
jednak nie przestrzega wspólnych 
minimalnych norm, Komisja powiadamia 
o tym Radę i Parlament oraz podejmuje 
odpowiednie środki w celu zniwelowania 
skutków, np. wyznacza agencję 
europejskiego GNSS jako organ 
odpowiedzialny za PRS dla tego 
uczestnika PRS. Związane z tym koszty 
ponosi uczestnik PRS.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wprowadzić mechanizm eskalacji, aby wszystkie organy odpowiedzialne za PRS 
przestrzegały minimalnych norm. Łamanie przepisów bezpieczeństwa podczas korzystania z 
tej usługi może mieć konsekwencje również dla innych użytkowników.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
korzystające z PRS może samo zapewnić 
produkcję odbiorników PRS i związanych 
z nimi modułów bezpieczeństwa lub 
powierzyć ją przedsiębiorstwom mającym 
siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego, które korzysta z PRS. 
Rada lub Komisja mogą powierzyć 
państwu członkowskiemu korzystającemu 
z PRS produkcję odbiorników PRS i 
związanych z nimi modułów 
bezpieczeństwa lub powierzyć ją 
przedsiębiorstwom mającym siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, które 
korzysta z PRS.

1. Każde państwo członkowskie 
uczestniczące w PRS może samo zapewnić 
produkcję odbiorników PRS i związanych 
z nimi modułów bezpieczeństwa lub 
powierzyć ją przedsiębiorstwom mającym 
siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego, które wyznaczyło organ 
odpowiedzialny za PRS. Rada lub Komisja 
mogą powierzyć państwu 
członkowskiemu, które wyznaczyło organ 
odpowiedzialny za PRS, produkcję 
odbiorników PRS i związanych z nimi 
modułów bezpieczeństwa lub powierzyć ją 
przedsiębiorstwom mającym siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego, które 
wyznaczyło organ odpowiedzialny za PRS.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana ta umożliwia produkcję odbiorników PRS przez państwa członkowskie 
nieuczestniczące w PRS, które jednak wyznaczyły organ odpowiedzialny za PRS.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 i 6
powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest spójność ze zmienionym art. 4.
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UZASADNIENIE

Europejski program nawigacji satelitarnej Galileo będzie oferował pięć rodzajów usług:
usługę otwartą, komercyjną i bezpieczną, usługi w zakresie wyszukiwania i ratownictwa oraz 
usługę publiczną o regulowanym dostępie. Niniejszy wniosek dotyczy ostatniej z nich, 
mianowicie usługi publicznej o regulowanym dostępie (PRS), która jest zarezerwowana 
wyłącznie dla użytkowników posiadających upoważnienie władz publicznych i przeznaczona 
do szczególnych zastosowań, takich jak np. infrastruktura o znaczeniu strategicznym, 
transport, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, służby ratownicze. Zastosowania te 
wymagają dużej dokładności i niezawodności, w związku z czym PRS wykorzystuje silne i 
zakodowane sygnały.

Wniosek Komisji wprowadza szczegółowe ramy prawne w zakresie regulacji dostępu do PRS 
oraz zarządzania użytkownikami i ich kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
systemu i ochrony informacji. Ze względu na fakt, że z powodów politycznych i 
strategicznych pewne zastosowania tej usługi mogą mieć szczególny charakter oraz w celu 
zagwarantowania niezbędnego wysokiego stopnia bezpieczeństwa, tworząc te ramy prawne, 
należy postępować bardzo rozważnie. Obejmuje to wspólną zharmonizowaną procedurę 
wydawania zezwoleń użytkownikom przez uczestników. Planowo PRS ma wprawdzie zacząć 
funkcjonować w 2014 r., lecz ważne jest, aby już przed tym terminem stworzyć potrzebne 
ramy prawne, dając tym samym państwom członkowskim i innym podmiotom wystarczająco 
dużo czasu na wprowadzenie różnych mechanizmów nadzoru i spełnienie niezbędnych norm 
bezpieczeństwa.

Wniosek Komisji stanowi ramy umożliwiające uczestnikom PRS (państwom członkowskim 
na zasadzie dobrowolności, Radzie, Komisji, a pod pewnymi warunkami agencjom Unii 
Europejskiej, państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym) zgodne z przepisami 
upoważnienie wybranych użytkowników PRS do posiadania odbiornika PRS lub do jego
użytkowania. Wniosek obejmuje następujące elementy:
 wymóg określenia organu odpowiedzialnego za PRS, właściwego dla każdego uczestnika 

PRS, aby możliwe było skuteczne zarządzanie użytkownikami upoważnionymi do 
produkcji odbiorników PRS, do ich posiadania lub użytkowania, a także kontrolowanie 
tych użytkowników;

 określenie wspólnych minimalnych norm, które muszą być spełnione przez wszystkich 
uczestników;

 wprowadzenie w całej UE procedury udzielania zezwoleń i mechanizmu kontrolnego w 
odniesieniu do produkcji odbiorników PRS i ich modułów bezpieczeństwa;

 ustanowienie surowych zasad dotyczących eksportu urządzeń i wyposażenia technicznego 
umożliwiającego korzystanie z PRS;

 określenie warunków, na jakich organizacje międzynarodowe i państwa trzecie mogą 
ewentualnie być uczestnikami PRS.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. PRS to jedna z ważnych usług 
oferowanych przez Galileo, która zagwarantuje ciągłość usług i bezpieczeństwo również w 
poważnych sytuacjach kryzysowych. Korzystanie z dostępu do PRS, zarządzanie nim i 
kontrola powinny mieć miejsce w oparciu o wspólne normy, ponieważ nieprzestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa może mieć konsekwencje dla innych uczestników i użytkowników 
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(np. braki w systemie bezpieczeństwa mogłyby spowodować niedozwolone lub wrogie 
wykorzystanie PRS). Sprawozdawca uważa, że zaproponowany mechanizm bezpieczeństwa 
oferuje niezbędną równowagę między definicją wspólnych minimalnych norm i kontrolą 
przestrzegania zasad na szczeblu UE a decentralizacją obecnej funkcji nadzoru sprawowanej 
przez państwa członkowskie.

Sprawozdawca pragnąłby podkreślić kilka punktów, które mogą mieć znaczenie w dalszym 
ciągu debaty:
 w kwestii rozróżnienia między uczestnikami a użytkownikami PRS tekst prawny należy 

jaśniej sformułować; ważne jest konsekwentne stosowanie definicji w obrębie tekstu;
 uczestnictwo w PRS jest dla każdego państwa członkowskiego dobrowolne; również 

decyzja o sposobie wykorzystania PRS i pobieraniu opłat za tę usługę od użytkowników 
jest indywidualną sprawą każdego państwa członkowskiego (należy przy tym uwzględnić, 
że GPS jest bezpłatny); ponieważ być może nie wszystkie państwa członkowskie będą 
uczestnikami PRS od samego początku, gwoli sprawiedliwości krajowe koszty operacyjne 
powinny ponosić jedynie państwa członkowskie, instytucje i inne organizacje 
(międzynarodowe), które uczestniczą w PRS;

 w chwili obecnej konieczne jest co prawda – również ze względów bezpieczeństwa –
ograniczenie produkcji odbiorników PRS do obszaru UE, jednak w przyszłości może się 
pojawić możliwość rozszerzenia produkcji na inne kraje, takie jak Szwajcaria, Norwegia 
lub USA; w tym celu należałoby oczywiście zawrzeć odpowiednie umowy dotyczące 
bezpieczeństwa, które regulowałyby także kwestię warunków otrzymania zezwolenia, aby 
zagwarantować przestrzeganie wspólnych minimalnych norm;

 ze względu na fakt, że łamanie przepisów bezpieczeństwa pociąga za sobą konsekwencje 
również dla innych uczestników i użytkowników oraz mogłoby doprowadzić do 
powstania niepewnej sytuacji, należy wprowadzić jasną procedurę obowiązującą w 
przypadkach, w których organ odpowiedzialny za PRS nie spełnia wspólnych 
minimalnych norm; procedura ta powinna ostatecznie gwarantować przestrzeganie norm 
w całej UE.


