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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
doreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
modalităţile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de 
radionavigaţie prin satelit constituit în cadrul programului Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2010)0550),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 172 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0318/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din … 20111,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... 20112,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru afaceri externe (A7-0000/2010),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În concluziile pe care le-a adoptat în 
cadrul reuniunii din 12 octombrie 2006, 

(2) În concluziile pe care le-a adoptat în 
cadrul reuniunii din 12 octombrie 2006, 

                                               
1 JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Consiliul Transporturi invită Comisia să 
continue să lucreze în mod activ la 
elaborarea politicii de acces la PRS pentru 
a putea defini, mai ales, condiţiile în care 
statele membre, în baza lucrărilor de 
pregătire, îşi vor organiza şi gestiona 
grupurile de utilizatori, şi să îşi prezinte 
propunerile la timp pentru deliberarea şi 
aprobarea acestora de către Consiliu. În 
aceleaşi concluzii, Consiliul Transporturi 
aminteşte faptul că utilizarea PRS de către 
statele membre va fi facultativă şi că 
totalitatea costurilor de exploatare a 
acestui serviciu vor fi suportate de către
utilizatori pe bază necomercială.

Consiliul Transporturi invită Comisia să 
continue să lucreze în mod activ la 
elaborarea politicii de acces la PRS pentru 
a putea defini, mai ales, condiţiile în care 
statele membre, în baza lucrărilor de 
pregătire, îşi vor organiza şi gestiona 
grupurile de utilizatori, şi să îşi prezinte 
propunerile la timp pentru deliberarea şi 
aprobarea acestora de către Consiliu. 
Utilizarea PRS de către statele membre va 
fi facultativă. Costurile de exploatare a 
acestui serviciu ar trebui să fie suportate 
de către participanţi pe bază necomercială.

Or. de

Justificare

Nu utilizatorii ar trebui să suporte costurile de exploatare a PRS, ci participanţii.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul a indicat de mai multe ori că 
sistemul constituit în cadrul programului 
Galileo este un sistem civil aflat sub 
control civil, cu alte cuvinte sistemul este 
realizat pe bază de standarde civile plecând 
de la cerinţe civile şi sub controlul 
instituţiilor Uniunii.

(3) Parlamentul European şi Consiliul au
indicat de mai multe ori că sistemul 
constituit în cadrul programului Galileo 
este un sistem civil aflat sub control civil, 
cu alte cuvinte sistemul este realizat pe 
bază de standarde civile plecând de la 
cerinţe civile şi sub controlul instituţiilor 
Uniunii.

Or. de
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigaţie prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
şi cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanţilor săi, o 
continuitate a serviciului chiar şi în 
situaţiile de criză cele mai grave.
Consecinţele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde şi la alţi utilizatori.
Utilizarea şi gestionarea PRS fac astfel 
apel la responsabilitatea comună a statelor 
membre pentru asigurarea propriei 
securităţi şi a securităţii Uniunii Europene.
În acest context, accesul la PRS trebuie 
restrâns strict la anumite categorii de 
utilizatori care fac obiectul unui control 
permanent.

(4) Dintre diferitele servicii oferite de 
sistemele europene de radionavigaţie prin 
satelit, PRS este serviciul cel mai securizat 
şi cel mai sensibil. Acesta trebuie să 
asigure, spre avantajul participanţilor săi, o 
continuitate a serviciului chiar şi în 
situaţiile de criză cele mai grave.
Consecinţele unei încălcări a normelor de 
securitate în timpul utilizării acestui 
serviciu nu sunt limitate la utilizatorul în 
cauză, ci se pot extinde şi la alţi utilizatori.
Participarea la PRS şi gestionarea acestui 
serviciu fac astfel apel la responsabilitatea 
comună a statelor membre pentru 
asigurarea securităţii Uniunii Europene şi a 
propriei securităţi. În acest context, 
accesul la PRS trebuie restrâns strict la 
anumite categorii de utilizatori care fac 
obiectul unui control permanent.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ; adoptarea sa impune 
operarea unor ajustări tehnice în restul 
textului.)

Or. de

Justificare

Este util să se facă în întregul text al deciziei o distincţie între participanţi (Consiliul, 
Comisia, statele membre, agenţii autorizate, state terţe, organizaţii internaţionale) şi 
utilizatori (persoane fizice sau juridice autorizate). 

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Mai mult, în vederea promovării la (7) Mai mult, în vederea promovării la 



PE454.624v01-00 8/15 PR\851848RO.doc

RO

scară mondială a utilizării tehnologiei 
europene pentru aplicaţiile guvernamentale 
securizate în materie de radionavigaţie prin 
satelit, este oportună prevederea condiţiilor 
în care anumite ţări terţe şi organizaţii 
internaţionale ar putea recurge la PRS,
primordiale fiind în toate cazurile 
respectarea cerinţelor de securitate.

scară mondială a utilizării tehnologiei 
europene pentru aplicaţiile guvernamentale 
securizate în materie de radionavigaţie prin 
satelit, este oportună prevederea 
condiţiilor, care să includă şi achitarea 
unei contribuţii, în care anumite ţări terţe 
şi organizaţii internaţionale ar putea 
recurge la PRS, primordială fiind în toate 
cazurile respectarea cerinţelor de 
securitate.

Or. de

Justificare

UE ar trebui să îşi rezerve posibilitatea de a solicita statelor terţe sau organizaţiilor 
internaţionale care participă la PRS să contribuie la achitarea costurilor.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Referitor la entităţile de gestiune şi de 
control, soluţia prin care fiecare participant 
trebuie să-şi desemneze o „autoritate PRS 
competentă” pentru gestionarea şi controlul 
utilizatorilor pare a fi cea mai bună în 
vederea asigurării unei gestionări eficiente 
a utilizării PRS, facilitând relaţiile dintre 
diferiţi actori responsabili cu securitatea şi 
garantând un control permanent al 
utilizatorilor, în special al utilizatorilor 
naţionali, respectând în acelaşi timp 
normele comune minime. Este de remarcat 
faptul că autoritatea PRS competentă nu 
este neapărat legată de un anumit stat 
membru şi că mai mulţi participanţi diferiţi 
pot desemna o singură autoritate PRS 
competentă.

(10) Referitor la entităţile de gestiune şi de 
control, soluţia prin care fiecare participant 
trebuie să-şi desemneze o „autoritate PRS 
competentă” pentru gestionarea şi controlul 
utilizatorilor pare a fi cea mai bună în 
vederea asigurării unei gestionări eficiente 
a utilizării PRS, facilitând relaţiile dintre 
diferiţi actori responsabili cu securitatea şi 
garantând un control permanent al 
utilizatorilor, în special al utilizatorilor 
naţionali, respectând în acelaşi timp 
normele comune minime. Este de remarcat 
faptul că autoritatea PRS competentă nu 
este neapărat legată de un anumit stat 
membru şi că mai mulţi participanţi diferiţi 
pot desemna o singură autoritate PRS 
competentă. Independent de acest aspect, 
fiecare stat membru ar trebui să acţioneze 
pe propria răspundere, de exemplu în 
ceea ce priveşte realizarea de controale 
privind exporturile. 

Or. de
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Justificare

Completare făcută în scopul realizării unei distribuţii clare a responsabilităţilor.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Referitor la fabricarea şi securitatea 
receptoarelor, cerinţele în materie de 
securitate fac necesară atribuirea acestei 
sarcini exclusiv unui stat membru care
utilizează PRS sau unor societăţi stabilite 
pe teritoriul unui stat membru care
utilizează PRS. Mai mult, entitatea care 
produce receptoare trebuie să fi fost în 
prealabil autorizată în mod corespunzător 
de către Agenţia GNSS european înfiinţată 
prin Regulamentul (CE) nr. xxx/2010 şi să 
respecte normele definite de autoritatea de 
omologare instituită în cadrul acestei
autorităţi. Autorităţile PRS competente au 
responsabilitatea de a controla în 
permanenţă respectarea atât a normelor de 
omologare emise de autoritatea de 
omologare, cât şi a cerinţelor tehnice 
specifice care decurg din normele comune 
minime.

(13) Referitor la fabricarea şi securitatea 
receptoarelor, cerinţele în materie de 
securitate fac necesară, în prezent,
atribuirea acestei sarcini exclusiv unui stat 
membru care a desemnat o autoritate PRS, 
respectiv unor societăţi stabilite pe 
teritoriul unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS. Mai mult, 
entitatea care produce receptoare trebuie să 
fi fost în prealabil autorizată în mod 
corespunzător de către Agenţia GNSS 
european înfiinţată prin Regulamentul (CE) 
nr. xxx/2010 şi să respecte normele definite 
de autoritatea de omologare instituită în 
cadrul acestei autorităţi. Autorităţile PRS 
competente au responsabilitatea de a 
controla în permanenţă respectarea atât a 
normelor de omologare emise de 
autoritatea de omologare, cât şi a cerinţelor 
tehnice specifice care decurg din normele 
comune minime. Comisia ar trebui să 
verifice dacă fabricarea receptoarelor 
PRS poate fi preluată în viitor, cu 
respectarea principiului reciprocităţii, şi 
de societăţi autorizate din state din afara 
UE.

Or. de

Justificare

În scopul răspândirii la nivel mondial a tehnologiei europene, UE ar trebui să rezerve 
posibilitatea de a permite în viitor fabricarea receptoarelor PRS şi în state terţe atât timp cât 
nu există îndoieli legate de securitate.
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene pentru a 
defini, pe de o parte, normele referitoare 
la protecţia informaţiilor clasificate 
privind PRS şi, pe de altă parte, pentru a 
putea modifica normele comune minime.

(15) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene pentru a 
putea modifica normele comune minime.

Or. de

Justificare

Adaptare la versiunea modificată a articolului 4.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia defineşte prin acte delegate, 
conform articolelor 12, 13 şi 14, normele 
referitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate privind PRS, în special cele 
referitoare la necesitatea unei persoane 
juridice sau fizice de a accesa informaţiile 
clasificate pentru a putea realiza o funcţie 
sau o sarcină primită. Fiecare stat 
membru prezintă Comisiei o notificare a 
dispoziţiilor specifice pe care le adoptă în 
vederea punerii în aplicare a prezentului 
paragraf.

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
tuturor persoanelor fizice rezidente pe 
teritoriul său şi tuturor persoanelor 
juridice cu sediul pe teritoriul său care au 
acces la informaţii clasificate ale UE 
referitoare la PRS li se aplică norme de 
securitate care asigură un grad de 
protecţie cel puţin echivalent celui 
garantat de normele de securitate ale 
Comisiei1 şi de normele de securitate ale 
Consiliului Uniunii Europene2.

(2a) Statele membre informează fără 
întârziere Comisia cu privire la adoptarea 
normelor naţionale de securitate 
menţionate la alineatul (1).
(2b) Persoanele fizice rezidente în state 
terţe şi persoanele juridice stabilite în 



PR\851848RO.doc 11/15 PE454.624v01-00

RO

aceste state pot avea acces la informaţiile 
clasificate ale UE referitoare la PRS 
numai dacă li se aplică, în statele 
respective, norme de securitate care 
asigură un grad de protecţie cel puţin 
echivalent celui garantat de normele de 
securitate ale Comisiei prevăzute în anexa 
la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom 
şi de normele de securitate ale Consiliului 
prevăzute în anexa la Decizia 
2001/264/CE. Normele de securitate ale 
ESA sunt considerate echivalente 
normelor de securitate menţionate mai 
sus. Echivalenţa normelor de securitate 
aplicate într-un stat terţ poate fi 
recunoscută printr-un acord cu statul 
respectiv.
1Anexa la Decizia nr. 2001/844/CE, CECO, 
Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de 
modificare a regulamentului său de procedură 
(JO L 317, 3.12.2001, p.1).
2Anexa la Decizia nr. 2001/264/CE a Consiliului 
din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului 
de securitate al Consiliului (JO L 101, 11.4.2001, 
p.1).

Or. de

Justificare

Aplicare prin analogie a articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 privind 
programele EGNOS şi Galileo. Acesta reglementează deja în mod satisfăcător protecţia 
informaţiilor clasificate.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care o autoritate PRS 
competentă nu respectă nomele comune 
minime, Comisia poate să solicite 
utilizarea de către autoritatea respectivă a 
mijloacelor tehnice ale Agenţiei GNSS 
european.

(8) În cazul în care o autoritate PRS 
competentă nu respectă nomele comune 
minime, Comisia poate să facă o 
recomandare, respectând principiul 
subsidiarităţii şi, după caz, după ce a 
obţinut şi alte informaţii specifice privind 
normele menţionate la alineatul (6). 
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Comisia poate să solicite utilizarea de către 
autoritatea respectivă a mijloacelor tehnice 
ale Agenţiei GNSS european. În termen de 
trei luni, participantul PRS afectat fie dă 
curs recomandării sau cererii Comisiei, 
fie propune alte modificări în vederea 
respectării normelor minime comune şi le 
operează de comun acord cu Comisia.
În cazul în care, la expirarea acestui 
termen de trei luni, autoritatea PRS în 
continuare nu respectă normele comune,
Comisia informează Consiliul şi 
Parlamentul cu privire la acest fapt şi ia 
măsurile necesare pentru eliminarea 
consecinţelor, ca de exemplu desemnarea 
Agenţiei GNSS european ca autoritate 
PRS competentă pentru acest participant 
la PRS. Cheltuielile aferente sunt 
suportate de participantul la PRS în 
cauză. 

Or. de

Justificare

Ar trebui stabilit un mecanism gradual, pentru a se asigura că toate autorităţile PRS respectă 
normele minime. Încălcarea normelor de securitate în cursul utilizării acestui serviciu poate 
avea consecinţe şi pentru alţi utilizatori. 

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice stat membru care utilizează PRS 
poate să asigure el însuşi, sau să 
încredinţeze unor societăţi stabilite pe 
teritoriul unui stat membru care utilizează
PRS, fabricarea receptoarelor PRS şi a 
modulelor de securitate asociate. Consiliul 
sau Comisia pot încredinţa unui stat 
membru care utilizează PRS sau unor 
societăţi stabilite pe teritoriul unui stat 
membru care utilizează PRS, fabricarea 
receptoarelor PRS şi a modulelor de 

(1) Orice stat membru care participă la
PRS poate să asigure el însuşi sau să 
încredinţeze unor societăţi stabilite pe 
teritoriul unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS fabricarea 
receptoarelor PRS şi a modulelor de 
securitate asociate. Consiliul sau Comisia 
poate încredinţa unui stat membru care a 
desemnat o autoritate PRS sau unor 
societăţi stabilite pe teritoriul unui stat 
membru care a desemnat o autoritate PRS, 
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securitate asociate. fabricarea receptoarelor PRS şi a 
modulelor de securitate asociate.

Or. de

Justificare

Această modificare permite statelor membre care nu participă la PRS, dar care au desemnat 
o autoritate PRS, să ia parte la fabricarea receptoarelor PRS.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competenţa de a adopta actele delegate 
menţionate la articolele 4 şi 6 îi este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

(1) Competenţa de a adopta actele delegate 
menţionate la articolul 6 îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată.

Or. de

Justificare

Adaptare la versiunea modificată a articolului 4.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sistemul european de radionavigaţie prin satelit va oferi în total cinci servicii: serviciul 
deschis, serviciul comercial, serviciul sigur, serviciul de căutare şi de salvare şi serviciul 
public reglementat. Propunerea de faţă se referă la ultimul dintre serviciile menţionate, 
serviciul public reglementat, care este rezervat exclusiv utilizatorilor autorizaţi de stat pentru 
aplicaţii sensibile (cum ar fi infrastructurile critice, traficul, securitatea internă şi externă, 
serviciile de urgenţă). Aceste aplicaţii necesită un nivel ridicat de precizie şi fiabilitate, motiv 
pentru care PRS utilizează semnate puternice şi criptate. 

Propunerea Comisiei creează un cadru juridic detaliat pentru reglementările privind accesul la 
PRS şi gestionarea şi monitorizarea utilizatorilor pentru a se putea garanta securitatea 
sistemelor şi protecţia informaţiilor. Întrucât anumite aplicaţii ale serviciului pot fi sensibile 
din punct de vedere politic şi strategic şi întrucât este necesar să se asigure un nivel ridicat de 
securitate, crearea acestui cadru juridic trebuie să se facă cu foarte multă precauţie, ceea ce 
include respectarea unei proceduri comune şi armonizate de autorizare a utilizatorilor de către 
participanţi. Conform calendarului, PRS ar trebui să devină operativ în 2014, însă este 
important să se creeze cadrul juridic necesar înainte de acest termen, în aşa fel încât statele 
membre şi ceilalţi actori să aibă suficient timp la dispoziţie pentru a implementa diferitele 
mecanisme de supraveghere şi pentru a îndeplini standardele de siguranţă necesare.

Propunerea Comisiei creează cadrul necesar pentru ca participanţii la PRS (statele membre pe 
bază de voluntariat, Consiliul, Comisia, precum şi, în anumite condiţii, agenţiile Uniunii 
Europene, statele terţe şi organizaţiile internaţionale) să poată autoriza în mod corespunzător 
anumiţi utilizatori ai PRS să deţină sau să utilizeze un receptor PRS. Propunerea cuprinde 
următoarele elemente:
 cerinţa ca fiecare participant PRS să desemneze o autoritate PRS competentă pentru a 

putea gestiona şi controla în mod eficient utilizatorii care sunt autorizaţi să producă, să 
deţină sau să utilizeze receptoare PRS;

 stabilirea unor norme minime comune care trebuie respectate de toţi participanţii:
 instituirea unei proceduri de autorizare şi a unui mecanism de control la nivelul UE 

destinate fabricării receptoarelor PRS şi modulelor de securitate ale acestora;
 stabilirea unor reguli stricte pentru exportul de aparate şi de tehnologii pentru utilizarea 

PRS;
 stabilirea condiţiilor în care organizaţiile internaţionale şi statele terţe pot eventual să 

participe la PRS;

Raportorul salută propunerea Comisiei. PRS este unul dintre serviciile esenţiale pe care le 
oferă Galileo şi care va garanta continuitatea serviciului şi securitatea chiar şi în situaţii grave 
de criză. Deoarece nerespectarea normelor de securitate poate avea efecte şi asupra altor 
participanţi şi utilizatori (de exemplu, deficienţele în materie de securitate ar putea duce la 
utilizarea neautorizată şi ostilă a sistemului), utilizarea, gestionarea şi controlul accesului la 
PRS ar trebui să se efectueze pe baza unor norme comune. Raportorul consideră că 
mecanismul de asigurare a securităţii propus aici oferă echilibrul necesar între definirea unor 
norme minime comune şi controlul respectării regulilor la nivelul UE, pe de-o parte, şi 
descentralizarea funcţiei de supraveghere pe care o au în prezent statele membre, pe de altă 
parte.
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Raportorul doreşte să sublinieze câteva aspecte care pot fi importante pentru viitoarele 
dezbateri:
 Textul juridic ar trebui formulat într-un mod mai clar în ceea ce priveşte distincţia dintre 

participanţii la PRS şi utilizatorii acestui sistem. Este importantă aplicarea consecventă a 
definiţiilor în cadrul textului.

 Participarea la PRS este voluntară pentru fiecare stat membru. În acelaşi timp, statele 
membre decid individual cu privire la natura utilizării PRS şi dacă utilizatorii trebuie să 
plătească pentru acest serviciu (în acest sens, trebuie avut în vedere faptul că GPS este 
gratuit). Întrucât este posibil ca nu toate statele membre să participe la PRS de la început, 
corect ar fi ca numai acele state membre, instituţii şi organizaţii (internaţionale) care iau 
parte la PRS să suporte costurile naţionale operaţionale ale acestuia. 

 Momentan este necesar, inclusiv din considerente legate de siguranţă, ca fabricarea de 
receptoare PRS să fie limitată la teritoriul UE, însă în viitor ar putea fi posibilă extinderea 
producţiei la alte ţări, precum Elveţia, Norvegia sau SUA. În acest scop, ar trebui, desigur, 
încheiate acorduri de securitate, care să reglementeze şi condiţiile pentru o astfel de 
autorizare, în aşa fel încât să se garanteze respectarea normelor minime comune.

 Întrucât încălcarea regulilor de securitate îi afectează şi pe ceilalţi participanţi şi utilizatori 
şi ar putea conduce la o situaţie nesigură, ar trebui introdusă o procedură precisă pentru 
cazurile în care autoritatea PRS nu îndeplineşte normele minime. Această procedură ar 
trebui să aibă drept rezultat final garantarea respectării normelor pe întreg teritoriul UE. 


