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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih za dostop do 
vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa 
Galileo
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0550),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0318/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 20111,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... 20112,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za zunanje zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Svet za promet v sklepih, ki jih je 
sprejel na sestanku 12. oktobra 2006, 
Komisijo poziva, naj dejavno nadaljuje 
oblikovanje politike dostopa do PRS, da bo 
predvsem mogoče opredeliti pogoje, pod 

(2) Svet za promet v sklepih, ki jih je 
sprejel na sestanku 12. oktobra 2006, 
Komisijo poziva, naj dejavno nadaljuje 
oblikovanje politike dostopa do PRS, da bo 
predvsem mogoče opredeliti pogoje, pod 

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
2 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
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katerimi bodo države članice organizirale 
in upravljale svoje skupine uporabnikov, 
na podlagi že končanega pripravljalnega 
dela, ter naj pravočasno predloži svoje 
predloge, da bo Svet o njih razpravljal in 
jih odobril. Svet za promet v teh sklepih 
opozarja, da bo uporaba PRS za države 
članice neobvezna in da bodo vse stroške 
delovanja te storitve nosili uporabniki na 
nekomercialni podlagi.

katerimi bodo države članice organizirale 
in upravljale svoje skupine uporabnikov, 
na podlagi že končanega pripravljalnega 
dela, ter naj pravočasno predloži svoje 
predloge, da bo Svet o njih razpravljal in 
jih odobril. Uporaba PRS bo za države 
članice neobvezna. Vse stroške delovanja 
te storitve bi morali nositi udeleženci na 
nekomercialni podlagi.

Or. de

Obrazložitev

Stroške delovanja PRS bi morali nositi udeleženci, ne uporabniki.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Svet je večkrat navedel, da je sistem, ki 
izhaja iz programa Galileo, civilni sistem 
pod civilnim nadzorom, kar pomeni, da se 
izvaja v skladu s civilnimi standardi na 
podlagi civilnih zahtev in pod nadzorom 
institucij Unije.

(3) Evropski parlament in Svet sta večkrat 
navedla, da je sistem, ki izhaja iz programa 
Galileo, civilni sistem pod civilnim 
nadzorom, kar pomeni, da se izvaja v 
skladu s civilnimi standardi na podlagi 
civilnih zahtev in pod nadzorom institucij 
Unije.

Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje primarne

(4) PRS je med različnimi storitvami, ki jih 
ponujajo evropski satelitski navigacijski 
sistemi, storitev, ki je hkrati najvarnejša in 
najobčutljivejša. Za svoje udeležence mora 
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uporabnike mora zagotavljati stalnost 
storitve tudi v najhujših kriznih razmerah. 
Posledice kršitve varnostnih predpisov ob 
uporabi te storitve niso omejene na 
zadevnega uporabnika, temveč se lahko 
razširijo na druge uporabnike. Za uporabo 
in upravljanje PRS se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.

zagotavljati stalnost storitve tudi v 
najhujših kriznih razmerah. Posledice 
kršitve varnostnih predpisov ob uporabi te 
storitve niso omejene na zadevnega 
uporabnika, temveč se lahko razširijo na 
druge uporabnike. Za upravljanje PRS in 
udeležbo v njej se tako zahteva skupna 
odgovornost držav članic, da se zagotovi 
varnost Evropske unije in njihova lastna 
varnost. V tem okviru mora biti dostop do 
PRS strogo omejen na nekatere kategorije 
uporabnikov, ki so stalno nadzorovane.

(Sprememba velja za celotno zakonodajno 
besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. de

Obrazložitev

Koristno je, da se v celotnem besedilu sklepa jasno razlikuje med udeleženci (Svet, Komisija, 
države članice, pooblaščene agencije, tretje države, mednarodne organizacije) in uporabniki 
(pooblaščene fizične in pravne osebe). 

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Poleg tega je treba za spodbujanje 
uporabe evropske tehnologije za varne 
vladne aplikacije na področju satelitske 
navigacije na svetovni ravni določiti 
pogoje, pod katerimi bodo nekatere tretje 
države in mednarodne organizacije lahko 
dostopale do PRS, pri čemer ostaja 
upoštevanje varnostnih zahtev bistveno.

(7) Poleg tega je treba za spodbujanje 
uporabe evropske tehnologije za varne 
vladne aplikacije na področju satelitske 
navigacije na svetovni ravni določiti 
pogoje, vključno s plačilom prispevka, pod 
katerimi bodo nekatere tretje države in 
mednarodne organizacije lahko udeležene 
v PRS, pri čemer ostaja upoštevanje 
varnostnih zahtev bistveno.

Or. de

Obrazložitev

Evropska unija bi morala pustiti odprto možnost, da bi bile tretje države ali mednarodne 
organizacije, ki sodelujejo pri PRS, udeležene tudi pri stroških.
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva organe upravljanja in 
nadzora, se zdi, da je rešitev, po kateri 
mora vsak primarni uporabnik imenovati 
„pristojni organ za PRS“ za upravljanje in 
nadzor njegovih uporabnikov, 
najprimernejša za zagotovitev učinkovitega 
upravljanja uporabe PRS, tako da se 
olajšujejo odnosi med različnimi akterji, 
pristojnimi za varnost, in se zagotavlja 
stalen nadzor uporabnikov, zlasti 
nacionalnih uporabnikov, pri tem pa se 
upoštevajo minimalni skupni standardi. 
Treba je opozoriti, da pristojni organ za 
PRS ni nujno povezan s posamezno državo 
članico in da lahko več različnih primarnih 
uporabnikov imenuje isti pristojni organ za 
PRS.

(10) Kar zadeva organe upravljanja in 
nadzora, se zdi, da je rešitev, po kateri 
mora vsak udeleženec imenovati „pristojni 
organ za PRS“ za upravljanje in nadzor 
njegovih uporabnikov, najprimernejša za 
zagotovitev učinkovitega upravljanja 
uporabe PRS, tako da se olajšujejo odnosi 
med različnimi akterji, pristojnimi za 
varnost, in se zagotavlja stalen nadzor 
uporabnikov, zlasti nacionalnih 
uporabnikov, pri tem pa se upoštevajo 
minimalni skupni standardi. Treba je 
opozoriti, da pristojni organ za PRS ni 
nujno povezan s posamezno državo članico 
in da lahko več različnih udeležencev 
imenuje isti pristojni organ za PRS. Ne 
glede na to bi morala vsaka država 
ohraniti svojo odgovornost, npr. za nadzor 
nad izvozom. 

Or. de

Obrazložitev

Razdelitev odgovornosti mora biti jasna.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s proizvodnjo in varnostjo 
sprejemnikov je z varnostnimi zahtevami 
določeno, da se ta naloga lahko dodeli le 
državi članici, ki uporablja PRS, ali 
podjetjem s sedežem na ozemlju države 
članice, ki uporablja PRS. Poleg tega mora 
subjekt, ki proizvaja sprejemnike, 
predhodno ustrezno pooblastiti Agencija za 

(13) V zvezi s proizvodnjo in varnostjo 
sprejemnikov je z varnostnimi zahtevami 
določeno, da se ta naloga trenutno lahko 
dodeli le državi članici, ki je imenovala 
organ za PRS, ali podjetjem s sedežem na 
ozemlju države članice, ki je imenovala 
organ za PRS. Poleg tega mora subjekt, ki 
proizvaja sprejemnike, predhodno ustrezno 
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evropski GNSS, ustanovljena z Uredbo 
(ES) št. xxx/2010, ravnati pa mora po 
pravilih, ki jih opredeli organ za varnostno 
akreditacijo, ustanovljen v tej agenciji. 
Pristojni organi za PRS morajo stalno 
nadzirati izpolnjevanje 
varnostnoakreditacijskih standardov, ki jih 
opredeli organ za varnostno akreditacijo, in 
posebnih tehničnih zahtev, ki izhajajo iz 
minimalnih skupnih standardov.

pooblastiti Agencija za evropski GNSS, 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. xxx/2010, 
ravnati pa mora po pravilih, ki jih opredeli 
organ za varnostno akreditacijo, 
ustanovljen v tej agenciji. Pristojni organi 
za PRS morajo stalno nadzirati 
izpolnjevanje varnostnoakreditacijskih 
standardov, ki jih opredeli organ za 
varnostno akreditacijo, in posebnih 
tehničnih zahtev, ki izhajajo iz minimalnih 
skupnih standardov. Komisija bi morala 
preučiti, ali bi lahko v prihodnje ob 
izpolnjevanju pogoja recipročnosti pri 
proizvodnji sprejemnikov PRS sodelovala 
tudi pooblaščena podjetja iz držav, ki niso 
članice EU.

Or. de

Obrazložitev

Za širjenje evropske tehnologije po svetu bi morala Evropska unija pustiti odprto možnost, da 
v prihodnje tudi tretje države sodelujejo pri proizvodnji sprejemnikov PRS, če to ne pomeni 
nobenega varnostnega tveganja.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da se opredelijo pravila o varstvu 
tajnih podatkov o PRS na eni strani ter da 
se lahko spremenijo minimalni skupni 
standardi na drugi strani.

(15) Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da se lahko spremenijo minimalni 
skupni standardi.

Or. de

Obrazložitev

Usklajenost s spremenjenim členom 4.
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Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 12, 13 in 14 opredeli pravila o 
varstvu tajnih podatkov o PRS, zlasti 
pravila, da mora pravna ali fizična oseba 
dostopati do tajnih podatkov, da lahko 
opravi funkcijo ali dano nalogo. Vsaka 
država članica uradno obvesti Komisijo o 
posebnih določbah, ki jih sprejme za 
izvajanje tega odstavka.

2. Države članice zagotovijo, da se za 
vsako fizično osebo s prebivališčem na 
njihovem ozemlju in za vse pravne osebe s 
sedežem na njihovem ozemlju, ki imajo 
dostop do tajnih podatkov EU v zvezi s 
PRS, uporabljajo predpisi o varovanju 
tajnosti, ki zagotavljajo najmanj takšno 
raven varovanja kot pravila Komisije o 
varovanju tajnosti1 in predpisi Sveta 
Evropske unije o varovanju tajnosti2.
2a. Države članice Komisijo takoj 
obvestijo o sprejetju nacionalnih 
predpisov o varovanju tajnosti iz 
odstavka 1.
2b. Fizičnim osebam s prebivališčem v 
tretji državi in pravnim osebam s sedežem 
v tretji državi se dovoli ravnanje s tajnimi 
podatki EU v zvezi s PRS le, če se v teh 
državah uporabljajo predpisi o varovanju 
tajnosti, ki zagotavljajo najmanj takšno 
raven varovanja kot pravila Komisije o 
varovanju, določena v Prilogi k Sklepu 
2001/844/ES, ESPJ, Euratom, in predpisi 
Sveta o varovanju tajnosti, določeni v 
Prilogi k Sklepu 2001/264/ES. Predpisi 
ESA o varovanju tajnosti se štejejo za 
enakovredne navedenim pravilom in 
predpisom. Enakovrednost predpisov o 
varovanju tajnosti, ki se uporabljajo v 
tretji državi, se lahko prizna v sporazumu 
s to državo.
1 Priloga k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, 
Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah 
njenega Poslovnika (UL L 317, 3.12.2001, str 1).
2 Priloga k Sklepu Sveta 2001/264/ES z dne 
19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o 
varovanju tajnosti (UL L 101, 11.4.2001, str. 1).

Or. de
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Obrazložitev

Uporaba po analogiji s členom 14 Uredbe (ES) št. 683/2008 o programih EGNOS in Galileo. 
Z njim je varovanje tajnih podatkov že ustrezno zagotovljeno.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Kadar pristojni organ za PRS ne 
izpolnjuje minimalnih skupnih standardov, 
lahko Komisija zahteva, da ta organ 
uporablja tehnična sredstva Agencije za 
evropski GNSS.

8. Kadar pristojni organ za PRS ne 
izpolnjuje minimalnih skupnih standardov, 
lahko Komisija ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti in po potrebi po pridobitvi 
dodatnih podrobnih informacij v zvezi z 
zahtevami iz odstavka 6 izda priporočilo.
Komisija lahko zahteva, da ta organ 
uporablja tehnična sredstva Agencije za 
evropski GNSS. Zadevni udeleženec PRS 
v treh mesecih bodisi uresniči priporočilo 
Komisije bodisi zahteva ali predlaga druge 
spremembe, da bi izpolnil minimalne 
skupne standarde in jih izvajal v soglasju
s Komisijo.
Če zadevni organ za PRS po teh treh 
mesecih še vedno ne izpolnjuje 
minimalnih skupnih standardov, Komisija 
obvesti Svet in Evropski parlament ter 
sprejme ustrezne ukrepe za obravnavo 
posledic, npr. imenuje agencijo za 
evropski GNSS kot pristojni organ za PRS 
za te udeležence PRS. Stroške za to nosi 
zadevni udeleženec PRS.

Or. de

Obrazložitev

Treba je določiti stopnjevalni mehanizem, da bi zagotovili, da bodo vsi organi za PRS 
spoštovali minimalne standarde. Če pri uporabi te storitve pride do kršitev varnostnih 
predpisov, lahko ima to posledice za druge uporabnike.
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Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica, ki uporablja PRS, 
lahko ali sama zagotavlja proizvodnjo 
sprejemnikov PRS in povezanih varnostnih 
modulov ali pa to nalogo zaupa podjetjem s 
sedežem na ozemlju države članice, ki
uporablja PRS. Svet ali Komisija lahko 
proizvodnjo sprejemnikov PRS in 
povezanih varnostnih modulov zaupata 
državi članici, ki uporablja PRS, ali 
podjetjem s sedežem na ozemlju države 
članice, ki uporablja PRS.

1. Vsaka država članica, ki je udeležena v 
PRS, lahko ali sama zagotavlja 
proizvodnjo sprejemnikov PRS in 
povezanih varnostnih modulov ali pa to 
nalogo zaupa podjetjem s sedežem na 
ozemlju države članice, ki je imenovala 
organ za PRS. Svet ali Komisija lahko 
proizvodnjo sprejemnikov PRS in 
povezanih varnostnih modulov zaupata 
državi članici, ki je imenovala organ za 
PRS, ali podjetjem s sedežem na ozemlju 
države članice, ki je imenovala organ za 
PRS.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča državam članicam, ki niso udeležene v PRS, so pa imenovale 
organ za PRS, da so udeležene v proizvodnji sprejemnikov PRS.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je za nedoločen čas 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 4 in 6.

1. Komisija je za nedoločen čas 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 6.

Or. de

Obrazložitev

Usklajenost s spremenjenim členom 4.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski navigacijski sistem Galileo ponuja pet storitev: storitev z odprtim dostopom, tržno 
storitev, storitev varovanja človeškega življenja, storitev iskanja in reševanja in „vladno 
storitev“, imenovano „Public Regulated Service“ (v nadaljnjem besedilu: PRS). Ta predlog 
obravnava vladno storitev, ki je namenjena izključno uporabnikom, pooblaščenim s strani 
vlad, za občutljive aplikacije (na primer za kritično infrastrukturo, promet, notranje in zunanje 
službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih in varnostne službe). Te aplikacije zahtevajo visoko 
raven natančnosti in zanesljivosti, zato se za PRS uporabljajo močni šifrirani signali.  

Predlog Komisije oblikuje podroben pravni okvir, ki ureja dostop do PRS, upravljanje in 
nadzor nad uporabniki, njegov namen pa sta zagotavljanje varnosti sistema in zaščita 
informacij. Nekatere aplikacije, povezane s PRS, so lahko s političnega in strateškega stališča 
občutljive, zato je za zagotavljanje zahtevane visoke ravni varnosti potrebna velika previdnost 
pri določitvi pravnega okvira, ki vključuje skupen, usklajen postopek, s katerim udeleženci 
PRS pooblastijo uporabnike PRS.  Čeprav PRS ne bo postala operativna do leta 2014, je 
pomembno, da se predpisani pravni okvir določi vnaprej, da bodo države članice in drugi 
akterji imeli dovolj časa za vzpostavitev različnih mehanizmov nadzora in izpolnitev 
obveznih varnostnih standardov.

Predlog Komisije določa postopke, s katerimi udeleženci PRS (države članice na prostovoljni 
podlagi, Svet, Komisija in, če so izpolnjeni določeni pogoji, agencije EU, države, ki niso 
članice EU, ter mednarodne organizacije) lahko pooblastijo izbrane uporabnike PRS, da imajo 
v lasti ali uporabljajo sprejemnik PRS. Predlog zajema:
 zahtevo, da mora vsak udeleženec PRS imenovati pristojni organ za PRS, ki bi upravljal 

in nadziral vse uporabnike, ki so pooblaščeni, da proizvajajo, imajo v lasti ali uporabljajo 
sprejemnike PRS;

 določitev skupnih minimalnih standardov, ki jih morajo spoštovati vsi udeleženci;
 oblikovanje vseevropskega postopka za izdajo pooblastila in nadzornega mehanizma za 

proizvodnjo sprejemnikov PRS in njihovega varnostnega modula;
 določitev strogih pravil za uvoz opreme in tehnologije, potrebne za uporabo PRS;
 pogoje glede morebitne udeležbe mednarodnih organizacij in držav, ki niso članice EU, v 

PRS.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije. PRS je ena od ključnih storitev, ki jih ponuja 
Galileo in zagotavlja kontinuiteto delovanja in varnosti tudi v času resne krize. Ker lahko ima 
neizpolnjevanje varnostnih določb posledice za druge udeležence in uporabnike (z drugimi 
besedami, varnostne vrzeli bi lahko privedle do nedovoljene uporabe PRS oz. do njene 
uporabe v sovražne namene), bi morala uporaba, upravljanje in nadziranje dostopa do PRS 
temeljiti na skupnih standardih. Poročevalec meni, da je s predlaganimi spremembami, ki so 
namenjene zagotovitvi varnosti, doseženo potrebno ravnovesje med opredelitvijo minimalnih 
skupnih standardov in izvrševanjem pravil na ravni EU na eni strani, ter decentralizacijo 
nadzora, ki ga trenutno izvajajo države članice, na drugi.

Poročevalec bi želel opozoriti na številne točke, ki bi lahko bile posebej pomembne za 
nadaljnjo obravnavo vprašanj:
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 V predlogu bi morali jasneje ločevati med udeleženci in uporabniki PRS. Pomembno je, 
da se ustrezne opredelitve uporabljajo dosledno.

 Udeležba v PRS za nobeno državo članico ni obvezna. Države članice se tudi same 
odločajo o načinu, na katerega se bo uporabljala storitev PRS, in ali bi jo morali 
uporabniki plačevati (v zvezi s tem je treba upoštevati, da je GPS brezplačen). Ker je 
možno, da vse države članice ne bodo od začetka sodelovale v PRS, bi bilo edino 
pravično, da bi operativne stroške PRS, ki nastanejo na nacionalni ravni, nosile samo tiste 
države članice, institucije in druge (mednarodne) organizacije, ki so se odločile za 
sodelovanje.

 Čeprav je zaenkrat – med drugim tudi zaradi varnostnih razlogov – treba omejiti 
proizvodnjo sprejemnikov PRS na ozemlje EU, bi jo bilo v prihodnje mogoče razširiti na 
druge države, kot so Švica, Norveška ali ZDA. Seveda bi bilo treba v tem primeru skleniti 
ustrezne varnostne sporazume, v katerih bi določili pogoje za tako odobritev, da bi 
zagotovili izpolnjevanje minimalnih skupnih standardov.

 Ker imajo kršitve varnostnih pravil posledice tudi za druge udeležence in bi lahko ogrozile 
varnost na splošno, bi bilo treba uvesti jasen postopek za obravnavo primerov, ko pristojni 
organ za PRS ne izpolnjuje minimalnih skupnih standardov. Glavni namen tega postopka 
bi morala biti zagotovitev, da se standardi izpolnjujejo po vsej EU. 


