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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu 
k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém 
zriadený v rámci programu Galileo
(KOM(2010)0550 – C7-0393/2010 – 2010/0282(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM((2010)0550),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0318/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 20111,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... 20112,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch zo zasadnutia z 12. októbra 
2006 vyzvala Rada pre dopravu Komisiu o
aktívne pokračovanie prác na vývoji 
politiky prístupu k PRS, a to najmä s 
cieľom definovať podmienky, podľa 

(2) V záveroch zo zasadnutia z 12. októbra 
2006 vyzvala Rada pre dopravu Komisiu 
na aktívne pokračovanie prác na vývoji 
politiky prístupu k PRS, a to najmä s 
cieľom definovať podmienky, podľa 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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ktorých členské štáty budú organizovať a 
riadiť svoje skupiny používateľov, na 
základe prípravných prác a s cieľom 
včasne prezentovať svoje návrhy, aby ich 
Rada mohla zvážiť a schváliť. Rada pre 
dopravu v tých istých záveroch 
pripomenula, že používanie PRS 
členskými štátmi bude voliteľné a 
prevádzkové náklady tejto služby budú
znášať používatelia na nekomerčnom 
základe.

ktorých členské štáty budú organizovať a 
riadiť svoje skupiny používateľov, na 
základe prípravných prác a s cieľom 
včasne prezentovať svoje návrhy, aby ich 
Rada mohla zvážiť a schváliť. Používanie 
PRS členskými štátmi bude voliteľné.
Prevádzkové náklady tejto služby by mali
znášať účastníci na nekomerčnom základe.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Prevádzkové náklady na PRS by mali znášať účastníci, a nie používatelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Rada opakovane zdôraznila, že systém 
zriadený v rámci programu Galileo je 
civilný systém pod civilnou kontrolou, teda 
sa realizuje podľa civilných noriem na 
základe civilných požiadaviek a pod 
kontrolou inštitúcií Únie.

(3) Európsky parlament a Rada opakovane 
zdôraznili, že systém zriadený v rámci 
programu Galileo je civilný systém pod 
civilnou kontrolou, teda sa realizuje podľa 
civilných noriem na základe civilných 
požiadaviek a pod kontrolou inštitúcií 
Únie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Medzi rôznymi službami, ktoré 
ponúkajú európske satelitné navigačné 
systémy je služba PRS najzabezpečenejšou 
a zároveň najcitlivejšou. Výhodou pre jeho 

(4) Medzi rôznymi službami, ktoré 
ponúkajú európske satelitné navigačné 
systémy, je služba PRS 
najzabezpečenejšou a zároveň 
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odberateľov je skutočnosť, že musí byť 
zabezpečená kontinuita služby aj v 
najvážnejších krízových situáciách. 
Dôsledky porušenia bezpečnostných 
pravidiel počas využívania tejto služby nie 
sú obmedzené na príslušného používateľa, 
ale môžu sa dotknúť aj iných používateľov. 
Používanie a riadenie PRS predstavujú 
zároveň výzvu pre spoločnú zodpovednosť 
členských štátov, pokiaľ ide o bezpečnosť 
Európskej únie a bezpečnosť samotných 
členských štátov. V tejto súvislosti sa musí 
prístup k PRS prísne obmedziť na určité 
kategórie používateľov, ktorí budú 
podliehať neustálym kontrolám.

najcitlivejšou. Výhodou pre jeho 
účastníkov je skutočnosť, že musí byť 
zabezpečená kontinuita služby aj v 
najvážnejších krízových situáciách. 
Dôsledky porušenia bezpečnostných 
pravidiel počas využívania tejto služby nie 
sú obmedzené na príslušného používateľa, 
ale môžu sa dotknúť aj iných používateľov. 
Účasť na PRS a jej riadenie predstavujú 
zároveň výzvu pre spoločnú zodpovednosť 
členských štátov, pokiaľ ide o bezpečnosť 
Európskej únie a bezpečnosť samotných 
členských štátov. V tejto súvislosti sa musí 
prístup k PRS prísne obmedziť na určité 
kategórie používateľov, ktorí budú 
podliehať neustálym kontrolám.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si 
vyžiada príslušné úpravy v celom 
dokumente.)

Or. de

Odôvodnenie

Je užitočné, aby sa v celom texte rozhodnutia zreteľne rozlišovalo medzi účastníkmi (Rada, 
Komisia, členské štáty, oprávnené agentúry, tretie krajiny, medzinárodné organizácie) 
a používateľmi (oprávnené fyzické alebo právnické osoby). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) S cieľom podporiť používanie 
európskej technológie pre vládne 
zabezpečené aplikácie v oblasti satelitnej 
navigácie vo svetovom meradle, je vhodné 
stanoviť podmienky, podľa ktorých by 
mohli určité tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie používať PRS, pričom 
dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti by 
bolo v každom prípade prvoradé.

(7) S cieľom podporiť používanie 
európskej technológie pre vládne 
zabezpečené aplikácie v oblasti satelitnej 
navigácie vo svetovom meradle je vhodné 
stanoviť podmienky vrátane platenia 
príspevku, podľa ktorých by sa mohli 
určité tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie zúčastňovať na PRS, pričom 
dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti by 
bolo v každom prípade prvoradé.
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Or. de

Odôvodnenie

EÚ by si mala ponechať možnosť vyžadovať od tretích krajín alebo medzinárodných 
organizácií, aby v rámci svojej účasti na PRS prispievali na náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Pokiaľ ide o orgány riadenia a 
kontroly, zdá sa byť najlepším riešením, 
aby každý odberateľ určil jeden „príslušný 
orgán PRS“, ktorý by riadil a kontroloval 
používateľov, s cieľom zabezpečiť 
efektívne riadenie používania PRS, pričom 
sa zjednodušia vzťahy medzi rôznymi 
stranami, ktoré sú zodpovedné za 
bezpečnosť a zaručí sa stála kontrola 
používateľov (najmä národných 
používateľov) v súlade s minimálnymi 
spoločnými normami. Je potrebné 
poznamenať, že príslušný orgán PRS 
nemusí byť spojený s určitým členským 
štátom a že niekoľko rôznych odberateľov
môže určiť ten istý príslušný orgán PRS.

(10) Pokiaľ ide o orgány riadenia a 
kontroly, zdá sa byť najlepším riešením, 
aby každý účastník určil jeden „príslušný 
orgán PRS“, ktorý by riadil a kontroloval 
používateľov, s cieľom zabezpečiť 
efektívne riadenie používania PRS, pričom 
sa zjednodušia vzťahy medzi rôznymi 
stranami, ktoré sú zodpovedné za 
bezpečnosť, a zaručí sa stála kontrola 
používateľov (najmä národných 
používateľov) v súlade s minimálnymi 
spoločnými normami. Je potrebné 
poznamenať, že príslušný orgán PRS 
nemusí byť spojený s určitým členským 
štátom a že niekoľko rôznych účastníkov
môže určiť ten istý príslušný orgán PRS. 
Bez ohľadu na to by mal mať každý 
členský štát vlastnú zodpovednosť, napr. 
za kontroly vývozu. 

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je jasné pridelenie zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Pokiaľ ide o výrobu a bezpečnosť 
prijímačov, je v rámci bezpečnostných 

(13) Pokiaľ ide o výrobu a bezpečnosť 
prijímačov, je v rámci bezpečnostných 
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požiadaviek nevyhnutné zveriť túto úlohu 
iba členskému štátu, ktorý má prístup k
PRS alebo spoločnostiam usadeným na 
území členského štátu s prístupom k PRS. 
Spoločnosť, ktorá vyrába prijímače, musí 
byť vopred riadne oprávnená agentúrou pre 
európsky GNSS stanovenou nariadením 
(ES) č. xxx/2010 a spĺňať pravidlá 
ustanovené akreditačným orgánom 
zriadeným v rámci tejto agentúry. 
Príslušný orgán PRS je zodpovedný za 
nepretržitú kontrolu súladu s akreditačnými 
normami vydanými akreditačným orgánom 
a zároveň s osobitnými technickými 
požiadavkami stanovenými v minimálnych 
spoločných normách.

požiadaviek v súčasnosti nevyhnutné 
zveriť túto úlohu iba členskému štátu, 
ktorý určil orgán PRS, alebo 
spoločnostiam usadeným na území 
členského štátu, ktorý určil orgán PRS. 
Spoločnosť, ktorá vyrába prijímače, musí 
byť vopred riadne oprávnená agentúrou pre 
európsky GNSS stanovenou nariadením 
(ES) č. xxx/2010 a spĺňať pravidlá 
ustanovené akreditačným orgánom 
zriadeným v rámci tejto agentúry. 
Príslušný orgán PRS je zodpovedný za 
nepretržitú kontrolu súladu s akreditačnými 
normami vydanými akreditačným orgánom 
a zároveň s osobitnými technickými 
požiadavkami stanovenými v minimálnych 
spoločných normách. Komisia by mala 
preskúmať, či v budúcnosti môžu byť 
poverené výrobou prijímačov PRS pod 
podmienkou reciprocity aj oprávnené 
podniky zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

EÚ by si v záujme celosvetového šírenia európskych technológií mala ponechať možnosť, aby 
v budúcnosti zapojila aj tretie krajiny do výroby prijímačov PRS pod podmienkou, že v tejto 
súvislosti neexistujú bezpečnostné riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je vhodné oprávniť Komisiu, aby 
prijala delegované akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
na jednej strane, s cieľom určiť pravidlá 
týkajúce sa ochrany utajovaných 
informácií, pokiaľ ide o PRS a na druhej 
strane, aby mohla zmeniť minimálne 
spoločné normy.

(15) Je vhodné oprávniť Komisiu, aby 
prijala delegované akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
aby mohla zmeniť minimálne spoločné 
normy.

Or. de
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Odôvodnenie

Súlad so zmeneným a doplneným článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia stanoví prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkami 
12, 13 a 14 pravidlá týkajúce sa ochrany 
utajovaných informácií súvisiacich s PRS, 
konkrétne tie informácie, ktoré sa týkajú 
potreby fyzických alebo právnických osôb 
získať prístup k utajovaným informáciám 
s cieľom umožniť im vykonávať ich 
príslušné funkcie alebo úlohy. Každý 
členský štát oznámi Komisii konkrétne 
ustanovenia, ktoré prijal na vykonávanie 
tohto odseku.

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa na 
všetky fyzické osoby s pobytom na jeho 
území a všetky právne subjekty usadené 
na jeho území, ktoré narábajú s tajnými 
informáciami Európskej únie týkajúcimi 
sa PRS, uplatňovali bezpečnostné 
predpisy zabezpečujúce aspoň taký stupeň 
ochrany, ako zaručujú bezpečnostné 
predpisy Komisie1 a bezpečnostné 
nariadenia Rady Európskej únie.

2a. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o prijatí vnútroštátnych 
bezpečnostných predpisov uvedených v 
odseku 1.
2b. Fyzické osoby s pobytom v tretích 
krajinách a právne subjekty usadené v 
tretích krajinách môžu narábať s tajnými 
informáciami Európskej únie týkajúcimi 
sa PRS, len ak sa na ne v týchto krajinách 
vzťahujú bezpečnostné predpisy 
zabezpečujúce aspoň taký stupeň ochrany, 
ako zaručujú bezpečnostné predpisy 
Komisie ustanovené v prílohe k 
rozhodnutiu 2001/844/ES, ESUO, 
Euratom a bezpečnostné nariadenia Rady 
ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 
2001/264/ES. Bezpečnostné predpisy ESA 
sa považujú za rovnocenné s uvedenými 
predpismi a nariadeniami. Rovnocennosť 
bezpečnostných predpisov uplatňovaných 
v tretích krajinách sa môže uznať v 
dohode s danou krajinou.
1 Príloha k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, 
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ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa 
mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 
317, 3.12.2001, s. 1).
2 Príloha k rozhodnutiu Rady 2001/264/ES 
z 19. marca 2001 prijímajúcemu bezpečnostné 
nariadenia Rady (Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1).

Or. de

Odôvodnenie

Obdobné uplatnenie článku 14 nariadenia (ES) č. 683/2008 o programoch EGNOS a Galileo, 
ktoré už v dostatočnej miere upravuje ochranu utajovaných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. V prípade, že príslušný orgán PRS 
nedodržiava minimálne spoločné normy, 
môže Komisia požadovať, aby tento orgán 
používal technické prostriedky agentúry 
pre európsky GNSS.

8. V prípade, že príslušný orgán PRS 
nedodržiava minimálne spoločné normy, 
môže Komisia pri náležitom zohľadnení 
zásady subsidiarity – a prípadne po 
získaní ďalších cielených informácií 
o požiadavkách uvedených v odseku 6 –
vydať odporúčanie. Komisia môže
požadovať, aby tento orgán používal 
technické prostriedky agentúry pre 
európsky GNSS. Daný účastník PRS splní 
do troch mesiacov odporúčanie alebo 
požiadavky Komisie, resp. navrhne iné 
zmeny v záujme dodržania minimálnych 
spoločných noriem a vykoná ich po 
dohode s Komisiou.
Pokiaľ daný orgán PRS po tejto lehote 
troch mesiacov stále nedodržiava 
minimálne spoločné normy, Komisia 
o tom informuje Radu a Parlament 
a prijme vhodné opatrenia na nápravu 
dôsledkov, napr. určí agentúru pre 
európsky GNSS ako príslušný orgán PRS 
pre tohto účastníka PRS. S tým spojené 
náklady znáša daný účastník PRS.

Or. de
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Odôvodnenie

Mal by sa stanoviť mechanizmus stupňovania, aby sa zabezpečilo, že všetky orgány PRS 
dodržiavajú minimálne normy. Pokiaľ by pri využívaní tejto služby došlo k porušeniu 
bezpečnostných pravidiel, môže to mať dôsledky aj pre iných používateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát, ktorý používa PRS, 
môže buď sám zabezpečiť alebo poveriť 
podniky so sídlom na území členského 
štátu, ktorý používa PRS, výrobou 
prijímačov PRS a príslušných 
bezpečnostných modulov. Rada alebo 
Komisia môžu poveriť členský štát, ktorý 
používa PRS, alebo podniky so sídlom na 
území členského štátu, ktorý používa PRS, 
výrobou prijímačov PRS a príslušných 
bezpečnostných modulov.

1. Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje 
na PRS, môže buď sám zabezpečiť výrobu 
prijímačov PRS a príslušných 
bezpečnostných modulov, alebo ňou môže 
poveriť podniky so sídlom na území 
členského štátu, ktorý určil orgán PRS. 
Rada alebo Komisia môžu poveriť členský 
štát, ktorý určil orgán PRS, alebo podniky 
so sídlom na území členského štátu, ktorý 
určil orgán PRS, výrobou prijímačov PRS 
a príslušných bezpečnostných modulov.

Or. de

Odôvodnenie

Táto zmena a doplnenie umožní členským štátom, ktoré sa nezúčastňujú na PRS, ale ktoré 
určili orgán PRS, podieľať sa na výrobe prijímačov PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty uvedené v článkoch 4 a 6 
na neurčitý čas.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty uvedené v článku 6 na 
neurčitý čas.

Or. de
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Odôvodnenie

Súlad so zmeneným a doplneným článkom 4.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky program satelitnej navigácie Galileo bude celkovo ponúkať päť rôznych služieb: 
službu s otvoreným prístupom, obchodnú službu, bezpečnostnú službu v situáciách ohrozenia 
ľudského života, vyhľadávaciu a záchrannú službu a verejne regulovanú službu. Tento návrh 
sa týka verejne regulovanej služby (PRS – public regulated service) určenej len 
pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií (napr. kritickej 
infraštruktúry, dopravy, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, núdzových služieb). Tieto 
aplikácie si vyžadujú vysokú úroveň presnosti a spoľahlivosti, a preto PRS využíva odolné, 
šifrované signály. 

Návrh Komisie vytvára podrobný právny rámec upravujúci prístup k PRS, ako aj správu a 
kontrolu používateľov, s cieľom zaručiť bezpečnosť systému a ochranu informácií. Pri 
vytváraní tohto právneho rámca treba postupovať veľmi opatrne, keďže určité aplikácie tejto 
služby môžu byť politicky a strategicky citlivé a keďže je potrebné zabezpečiť požadovanú 
vysokú úroveň bezpečnosti. Zahŕňa to aj spoločný a harmonizovaný postup schvaľovania 
používateľov účastníkmi. Hoci PRS by podľa plánu mala začať fungovať až v roku 2014, je 
dôležité vytvoriť potrebný právny rámec už vopred, aby mali členské štáty a ostatné 
zainteresované strany dostatok času na zavedenie rôznych mechanizmov monitorovania a 
splnenie požadovaných bezpečnostných noriem.

Návrh Komisie vytvára rámec na to, aby účastníci PRS (členské štáty na základe 
dobrovoľnosti, Rada, Komisia, ako aj za určitých podmienok agentúry Európskej únie, tretie 
krajiny a medzinárodné organizácie) mohli vybraných používateľov PRS riadne oprávniť na 
vlastnenie alebo používanie prijímača PRS. Návrh zahŕňa:
 požiadavku, aby každý účastník PRS určil príslušný orgán PRS, aby tak mohol účinne 

spravovať a kontrolovať tých používateľov, ktorí sú oprávnení vyrábať, vlastniť alebo 
používať prijímače PRS;

 stanovenie minimálnych spoločných noriem, ktoré musia spĺňať všetci účastníci;
 zriadenie postupu schvaľovania a kontrolného mechanizmu na úrovni EÚ týkajúceho sa 

výroby prijímačov PRS a ich bezpečnostných modulov;
 stanovenie prísnych pravidiel pre vývoz vybavenia a technológií týkajúcich sa používania 

PRS;
 stanovenie podmienok týkajúcich sa prípadnej účasti medzinárodných organizácií a tretích 

krajín na PRS.

Spravodajca podporuje návrh Komisie. PRS je jednou zo základných služieb poskytovaných 
programom Galileo, ktorá aj vo vážnych krízových situáciách zabezpečí kontinuitu služby a 
bezpečnosť. Keďže nedodržiavanie bezpečnostných ustanovení môže mať dôsledky aj pre 
ostatných účastníkov a používateľov (napr. nedostatky v bezpečnosti by mohli viesť k 
neoprávnenému, nepriateľskému používaniu PRS), mali by sa využívanie, riadenie a kontrola 
prístupu k PRS vykonávať na základe spoločných noriem. Spravodajca zastáva názor, že 
navrhovaný mechanizmus na zaručenie bezpečnosti umožňuje potrebné vyváženie medzi 
vymedzením spoločných minimálnych noriem a kontrolou dodržiavania pravidiel na úrovni 
EÚ na jednej strane a decentralizáciou súčasnej kontrolnej funkcie členských štátov na druhej 
strane.
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Spravodajca by chcel zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré môžu mať význam pre ďalšiu 
diskusiu:
 Právny text by mal byť sformulovaný jednoznačnejšie v tom zmysle, aby rozlišoval medzi 

účastníkmi a používateľmi PRS. Je dôležité, aby sa tieto vymedzenia v texte dôsledne 
používali.

 Účasť na PRS je pre každý členský štát dobrovoľná. Členské štáty takisto samostatne 
rozhodujú o spôsobe využívania PRS a o tom, či používatelia majú za túto službu platiť 
(pritom treba vziať do úvahy, že systém GPS nie je spoplatňovaný). Keďže je možné, že 
nie všetky členské štáty sa od začiatku budú na PRS zúčastňovať, spravodlivosť by sa 
dosiahla iba vtedy, keď by sa na pokrytí prevádzkových nákladov na PRS vzniknutých na 
vnútroštátnej úrovni podieľali iba členské štáty, inštitúcie a iné (medzinárodné) 
organizácie, ktoré sa na PRS zúčastňujú.

 V súčasnosti je síce – aj z bezpečnostných dôvodov – potrebné obmedziť výrobu 
prijímačov PRS na územie EÚ, v budúcnosti by však bolo možné rozšíriť výrobu na iné 
krajiny, ako je Švajčiarsko, Nórsko alebo USA. V tomto prípade by sa samozrejme museli 
uzavrieť príslušné bezpečnostné dohody, ktoré by upravovali aj podmienky týkajúce sa 
takéhoto oprávnenia, aby bolo možné zaručiť dodržiavanie minimálnych noriem.

 Keďže porušovanie bezpečnostných predpisov má dôsledky aj pre ostatných účastníkov a 
používateľov a mohlo by viesť k situácii, v ktorej je ohrozená bezpečnosť, mal by sa 
zaviesť jasný postup pre prípady, keď orgán PRS nespĺňa minimálne normy. Týmto 
postupom by sa v konečnom dôsledku malo zabezpečiť, aby sa uvedené normy 
dodržiavali v celej EÚ. 


