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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às 
modalidades de acesso ao serviço público regulado oferecido pelo sistema mundial de 
radionavegação por satélite resultante do programa Galileo
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Procedimento legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0550),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 172.° do Tratado CE sobre o 
funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0318/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de … 20111,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de ... 20112,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A6-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nas conclusões que adoptou aquando 
da sua reunião de 12 de Outubro de 2006, o 

(2) Nas conclusões que adoptou aquando 
da sua reunião de 12 de Outubro de 2006, o 

                                               
1 JO C de ... (ainda não publicado em Jornal Oficial).
2 JO C de ... (ainda não publicado em Jornal Oficial).
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Conselho «Transportes» solicitou à 
Comissão que prosseguisse activamente os 
seus trabalhos sobre a elaboração da 
política de acesso ao PRS, para poder 
nomeadamente definir as condições em que 
os Estados-Membros devem organizar e 
gerir os seus grupos de utilizadores, com 
base nos trabalhos preparatórios já 
realizados, e que apresentasse as suas 
propostas em tempo útil para que o 
Conselho debata as questões e as aprove. 
Nessas mesmas conclusões, o Conselho 
«Transportes» recordou que a utilização 
do PRS pelos Estados-Membros será 
facultativa e que a totalidade dos custos de 
exploração deste serviço será suportada
pelos utilizadores numa base não 
comercial.

Conselho «Transportes» solicitou à 
Comissão que prosseguisse activamente os 
seus trabalhos sobre a elaboração da 
política de acesso ao PRS, para poder 
nomeadamente definir as condições em que 
os Estados-Membros devem organizar e 
gerir os seus grupos de utilizadores, com 
base nos trabalhos preparatórios já 
realizados, e que apresentasse as suas 
propostas em tempo útil para que o 
Conselho debata as questões e as aprove. A
utilização do PRS pelos Estados-Membros
será facultativa. Os custos de exploração 
deste serviço deverão ser suportados pelos 
participantes numa base não comercial.

Or. de

Justificação

Os custos de exploração do PRS não devem ser suportados pelos utilizadores, mas sim pelos 
participantes.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho referiu por diversas vezes 
que o sistema resultante do programa 
Galileo é um sistema civil sob controlo 
civil, ou seja, realizado segundo padrões 
civis a partir de exigências civis e sujeito 
ao controlo das instituições da União.

(3) O Parlamento Europeu e o Conselho 
referiram por diversas vezes que o sistema 
resultante do programa Galileo é um 
sistema civil sob controlo civil, ou seja, 
realizado segundo padrões civis a partir de 
exigências civis e sujeito ao controlo das 
instituições da União.

Or. de
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Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus utentes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 
outros utilizadores. A utilização e a gestão 
do PRS recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente.

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus participantes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 
outros utilizadores. A participação no PRS 
e a sua gestão recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente.

(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto em apreço. A sua 
aprovação impõe adaptações de natureza 
técnica em todo o texto.)

Or. de

Justificação

Convém fazer a distinção entre participantes (Conselho, Comissão, Estados-Membros, 
Agências autorizadas, países terceiros, organizações internacionais) e utilizadores (pessoas 
singulares ou colectivas autorizadas) em todo o texto da Decisão. 
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Por outro lado, a fim de promover a 
utilização da tecnologia europeia à escala 
mundial para as aplicações governamentais 
protegidas em matéria de radionavegação 
por satélites, convém prever as condições 
em que alguns Estados terceiros e 
organizações internacionais poderão 
recorrer ao PRS, sendo primordial o 
cumprimento de requisitos de segurança, 
em todos os casos.

(7) Por outro lado, a fim de promover a 
utilização da tecnologia europeia à escala 
mundial para as aplicações governamentais 
protegidas em matéria de radionavegação 
por satélites, convém prever as condições -
incluindo uma participação nos custos -
em que alguns Estados terceiros e 
organizações internacionais poderão 
participar no PRS, sendo primordial o 
cumprimento de requisitos de segurança, 
em todos os casos.

Or. de

Justificação

A UE deve manter em aberto a opção de exigir uma contribuição nos custos por parte dos 
países terceiros ou organizações internacionais que participem no PRS.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Tratando-se das entidades de gestão e 
controlo, afigura-se que a solução que 
consiste em que cada utente seja levado a 
designar uma «Autoridade PRS 
responsável», a fim de gerir e controlar os 
seus utilizadores, seja a mais capaz de 
assegurar uma gestão eficaz da utilização 
do PRS, facilitando as relações entre os 
vários intervenientes responsáveis pela 
segurança e garantindo um controlo 
permanente dos utilizadores, especialmente 
dos utilizadores nacionais, cumprindo 
normas mínimas comuns. Note-se que uma 
Autoridade PRS responsável não está 
necessariamente ligada a um 

(10) Tratando-se das entidades de gestão e 
controlo, afigura-se que a solução que 
consiste em que cada participante seja 
levado a designar uma «Autoridade PRS 
responsável», a fim de gerir e controlar os 
seus utilizadores, seja a mais capaz de 
assegurar uma gestão eficaz da utilização 
do PRS, facilitando as relações entre os 
vários intervenientes responsáveis pela 
segurança e garantindo um controlo 
permanente dos utilizadores, especialmente 
dos utilizadores nacionais, cumprindo 
normas mínimas comuns. Note-se que uma 
Autoridade PRS responsável não está 
necessariamente ligada a um 
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Estado-Membro particular e que vários 
utentes diferentes podem designar uma 
mesma Autoridade PRS responsável.

Estado-Membro particular e que vários 
participantes diferentes podem designar 
uma mesma Autoridade PRS responsável. 
Independentemente disso, cada Estado-
Membro deve ser responsável, 
nomeadamente, pelo controlo das 
exportações. 

Or. de

Justificação

A atribuição da responsabilidade deve ser clarificada.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No que se refere ao fabrico e à 
segurança dos receptores, os objectivos de 
segurança impõem que essa tarefa apenas 
pode ser confiada a um Estado-Membro 
que recorra ao PRS ou a empresas 
estabelecidas no território de um Estado-
Membro que recorra ao PRS. Além disso, 
a entidade que produz receptores deverá ter 
sido antes devidamente autorizada pela 
agência do GNSS europeu instaurada pelo 
Regulamento (CE) n.º xxx/2010 e cumprir 
as regras definidas pela autoridade de 
acreditação instituída nesta agência. 
Compete às Autoridades PRS responsáveis 
controlar permanentemente o 
cumprimento, em simultâneo, das normas 
de acreditação que emanem desta 
autoridade de acreditação e dos requisitos 
técnicos específicos decorrentes das 
normas mínimas comuns.

(13) No que se refere ao fabrico e à 
segurança dos receptores, os objectivos de 
segurança impõem que, actualmente, essa 
tarefa apenas pode ser confiada a um 
Estado-Membro, que tenha nomeado uma 
Autoridade PRS responsável, ou a 
empresas estabelecidas no território de um 
Estado-Membro que tenha nomeado uma 
Autoridade PRS responsável. Além disso, 
a entidade que produz receptores deverá ter 
sido antes devidamente autorizada pela 
agência do GNSS europeu instaurada pelo 
Regulamento (CE) n.º xxx/2010 e cumprir 
as regras definidas pela autoridade de 
acreditação instituída nesta agência. 
Compete às Autoridades PRS responsáveis 
controlar permanentemente o 
cumprimento, em simultâneo, das normas 
de acreditação que emanem desta 
autoridade de acreditação e dos requisitos 
técnicos específicos decorrentes das 
normas mínimas comuns. A Comissão 
deve ponderar se, no futuro, sob a 
condição da reciprocidade, as empresas 
credenciadas de países terceiros deverão 
poder participar no fabrico de receptores 
PRS.
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Or. de

Justificação

A fim de promover a utilização da tecnologia europeia à escala mundial, a UE deve manter a 
opção de, no futuro, permitir a participação de países terceiros no fabrico de receptores PRS, 
desde que tal não envolva quaisquer riscos em matéria de segurança.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Deve ser conferido à Comissão poder 
para adoptar actos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia a fim de, por um lado, definir as 
regras relativas à protecção das 
informações classificadas referentes ao 
PRS e por outro, poder alterar as normas 
mínimas comuns.

(15) Deve ser conferido à Comissão poder 
para adoptar actos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia a fim de poder alterar as normas 
mínimas comuns.

Or. de

Justificação

Coerência com o disposto no artigo 4.º alterado.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão define por meio de actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 12.º, 13.º e 14.º, as regras relativas 
à protecção das informações classificadas 
relativas ao PRS, em especial as relativas 
à necessidade, para uma pessoa colectiva 
ou singular, de aceder a informações 
classificadas para poder desempenhar 
uma dada função ou tarefa. Os 

2. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de regras de segurança que 
garantam um grau de protecção pelo 
menos equivalente ao garantido pelas 
regras de segurança da Comissão1, bem 
como pelas regras de segurança do 
Conselho da União Europeia2, a todas as 
pessoas singulares residentes no seu 
território e a todas as pessoas colectivas 
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Estados-Membros notificam à Comissão o 
texto das disposições especiais que tiverem 
adoptado para efeitos da aplicação do 
presente número.

nele estabelecidas que tratem informações 
classificadas da União Europeia relativas 
ao PRS.

2-A. Os Estados-Membros informam de 
imediato a Comissão da aprovação das 
regras nacionais de segurança a que se 
refere o n.º 1.
2-B. As pessoas singulares residentes em 
países terceiros e as pessoas colectivas 
neles estabelecidas só podem tratar 
informações classificadas da União 
Europeia relativas ao PRS caso estejam 
sujeitas nos referidos países a regras de 
segurança que garantam um grau de 
protecção pelo menos equivalente ao 
garantido pelas regras de segurança da 
Comissão constantes do Anexo da 
Decisão 2001/844/CE, CECA, Euratom e 
pelas regras de segurança do Conselho 
constantes do Anexo da 
Decisão 2001/264/CE. As regras de 
segurança da AEE são consideradas
equivalentes às regras de segurança da 
Comissão e do Conselho. A equivalência 
das regras de segurança aplicadas em 
países terceiros pode ser reconhecida em 
acordos com esses países.
1 Anexo da Decisão 2001/844/CE, CECA, 
Euratom da Comissão, de 29 de Novembro 
de 2001, que altera o seu Regulamento Interno 
(JO L 317 de 3.12.2001, p. 1). 
2 Anexo da Decisão 2001/264/CE do Conselho, 
de 19 de Março de 2001, que aprova as regras de 
segurança do Conselho (JO L 101 de 11.4.2001, 
p. 1). 

Or. de

Justificação

Aplicação por analogia do artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 683/2008 relativo aos 
programas EGNOS e Galileo. O artigo em causa prevê já uma protecção adequada das 
informações classificadas.
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Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Quando uma Autoridade PRS 
responsável não cumprir as normas 
mínimas comuns, a Comissão pode 
requerer a utilização, por esta Autoridade, 
dos meios técnicos da agência do GNSS 
europeu.

8. Quando uma Autoridade PRS 
responsável não cumprir as normas 
mínimas comuns, a Comissão pode, no 
pleno respeito do princípio da 
subsidiariedade - e, se necessário, após 
obter mais informações específicas 
quanto aos requisitos mencionados no 
n. 6 - apresentar uma recomendação. A
Comissão pode requerer a utilização, por 
esta Autoridade, dos meios técnicos da 
agência do GNSS europeu. No prazo de 
três meses, o participante PRS em questão 
deverá dar seguimento à recomendação 
ou ao pedido da Comissão, ou propor 
outras alterações, tendo em vista o 
cumprimento das normas mínimas 
comuns, devendo aplicá-las em comum 
acordo com a Comissão. Se, decorrido o 
prazo de três meses, a Autoridade PRS 
responsável em causa não cumprir as 
normas mínimas comuns, a Comissão 
deverá informar o Conselho e o 
Parlamento Europeu desse facto e tomar 
as medidas adequadas para remediar as 
consequências, nomeadamente a 
designação da Agência do GNSS europeu 
como Autoridade PRS responsável no que 
respeita ao participante PRS em questão,
o qual deverá suportar os custos.

Or. de

Justificação

Convém estabelecer um mecanismo de escalonamento a fim de garantir que todas as 
Autoridades PRS responsáveis cumpram as normas mínimas comuns. A infracção das regras 
de segurança durante a utilização deste serviço poderá ter consequências para os outros 
utilizadores.
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Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer Estado-Membro que recorra 
ao PRS pode quer assegurar ele próprio o 
fabrico de receptores PRS e dos módulos 
de segurança associados, quer confiar o 
fabrico a empresas estabelecidas no
território de um Estado-Membro que 
recorra ao PRS. O Conselho ou a 
Comissão podem confiar o fabrico de 
receptores PRS e dos módulos de 
segurança associados a um Estado-
Membro que recorra ao PRS ou a 
empresas estabelecidas no território de um 
Estado-Membro que recorra ao PRS.

1. Qualquer Estado-Membro que participe 
no PRS pode quer assegurar ele próprio o 
fabrico de receptores PRS e dos módulos 
de segurança associados, quer confiar o 
fabrico a empresas estabelecidas no 
território de um Estado-Membro que tenha 
designado uma Autoridade PRS
responsável. O Conselho ou a Comissão 
podem confiar o fabrico de receptores PRS 
e dos módulos de segurança associados a 
um Estado-Membro que tenha designado 
uma Autoridade PRS responsável ou a 
empresas estabelecidas no território de um 
Estado-Membro que tenha designado uma 
Autoridade PRS responsável.

Or. de

Justificação

A presente alteração permite aos Estados-Membros que não participam no PRS, mas que 
tenham designado uma Autoridade PRS responsável, participar no fabrico de receptores 
PRS.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem os artigos 4.º e 
6.º são conferidos à Comissão por um 
período indeterminado.

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se refere o artigo 6.º são 
conferidos à Comissão por um período 
indeterminado.

Or. de
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Justificação

Coerência com o disposto no artigo 4.º alterado.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O programa europeu de navegação por satélite Galileo oferecerá no total cinco serviços: o 
serviço aberto, o serviço comercial, o serviço de segurança, o serviço de busca e salvamento e 
o serviço público regulado. A presente proposta diz respeito ao serviço público regulado 
(PRS), cuja utilização é reservada exclusivamente a utilizadores autorizados pelos governos 
para aplicações sensíveis (como as infra-estruturas críticas, os transportes, a segurança interna 
e externa, os serviços de urgência). Estas aplicações requerem um elevado grau de precisão e 
fiabilidade, razão por que o PRS utiliza sinais fortes e codificados. 

A proposta da Comissão introduz um quadro regulamentar pormenorizado para as 
modalidades de acesso ao PRS e a gestão e controlo dos utilizadores, a fim de garantir a 
segurança do sistema e a protecção das informações. Uma vez que determinadas aplicações 
do serviço poderão ser sensíveis do ponto de vista político e estratégico, e para que seja 
possível garantir o elevado nível de segurança necessário, é importante agir de forma prudente 
na elaboração deste quadro regulamentar, nomeadamente, introduzindo um processo comum e 
harmonizado de autorização dos utilizadores pelos participantes. Embora esteja previsto que o 
PRS entre em funcionamento em 2014, é importante estabelecer com antecedência o quadro 
jurídico necessário para que os Estados-Membros e outros agentes disponham de tempo 
suficiente para criar os diferentes mecanismos de controlo e cumprir as normas de segurança 
exigidas.

A proposta da Comissão estabelece o quadro que permite aos participantes PRS (os 
Estados-Membros a título facultativo, o Conselho e a Comissão, assim como, sob 
determinadas condições, Agências da União Europeia, países terceiros e organizações 
internacionais) autorizar devidamente os utilizadores PRS a possuir ou a utilizar um receptor 
PRS. A proposta inclui os seguintes elementos:
 A necessidade de designar uma Autoridade PRS responsável para cada participante no 

PRS, para que seja possível administrar e controlar de forma eficaz os utilizadores 
autorizados a fabricar, a possuir ou a utilizar receptores PRS;

 O estabelecimento das normas mínimas comuns que deverão ser cumpridas por todos os 
participantes;

 O estabelecimento de um procedimento de autorização e de um mecanismo de controlo à 
escala da UE para o fabrico de receptores PRS e dos módulos de segurança associados; 

 O estabelecimento de regras rigorosas aplicáveis às exportações de equipamentos e 
tecnologias relativos à utilização do PRS;

 O estabelecimento das condições para a eventual participação de organizações 
internacionais e países terceiros no PRS.

O relator saúda o princípio subjacente à proposta da Comissão. O PRS é um dos serviços 
essenciais oferecidos pelo Galileo que poderá assegurar uma continuidade de serviço e 
garantir a segurança mesmo em situações de crise graves. Uma vez que as consequências do 
não cumprimento das normas de segurança poderão estender-se também a outros participantes 
e utilizadores (por exemplo, as falhas de segurança poderão conduzir a uma utilização não 
autorizada e hostil do PRS), é importante estabelecer normas comuns aplicáveis à utilização, à 
gestão e ao controlo do acesso ao PRS. O relator está convicto de que o mecanismo proposto 
destinado a garantir a segurança proporciona a harmonia necessária entre, por um lado, a 
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definição de normas mínimas comuns e o controlo do cumprimento das normas ao nível da 
UE e, por outro, a descentralização da tarefa de supervisão dos Estados-Membros.

O relator gostaria de sublinhar alguns pontos que poderão ser importantes para o 
prosseguimento do debate:
 A redacção do texto legislativo deve ser mais clara no que diz respeito à distinção entre 

participantes no PRS e utilizadores do PRS. É importante utilizar as definições de forma 
coerente em todo o texto.

 A participação no PRS é facultativa para todos os Estados-Membros. Além disso, cabe a 
cada um dos Estados-Membros decidir sobre a natureza da utilização do PRS e se os 
utilizadores deverão pagar por este serviço (é necessário ter em conta que o GPS é grátis). 
Dado que, possivelmente, nem todos os Estados-Membros participarão no PRS desde o 
início, seria justo que apenas os Estados-Membros, as instituições e outras organizações 
(internacionais) que participem no PRS suportem os respectivos custos operacionais a 
nível nacional.

 Actualmente é, de facto, necessário - também do ponto de vista da segurança - restringir o 
fabrico dos receptores PRS ao território da UE, embora de futuro se torne possível alargar 
a produção a outros países como a Suíça, a Noruega ou os Estados Unidos da América. 
Para tal, seria naturalmente necessário celebrar acordos de segurança que regulamentem 
as condições dessa autorização, a fim de garantir o cumprimento das normas mínimas 
comuns.

 Tendo em conta que a infracção das normas de segurança terá consequências também para 
outros participantes e utilizadores, podendo dar lugar a situações de insegurança, é 
conveniente introduzir um procedimento claro para os casos de não cumprimento das 
normas mínimas comuns por parte de uma Autoridade PRS responsável.  Este 
procedimento deverá, em última instância, assegurar o cumprimento das normas em toda a 
UE. 


