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ANEXĂ 

la 

Recomandarea de DECIZIE A CONSILIULUI 

de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord între Uniunea Europeană și 

fiecare țară din sud din cadrul politicii europene de vecinătate în scopul de a conveni 

asupra termenelor și condițiilor de extindere a furnizării Serviciului european 

geostaționar mixt de navigare (EGNOS) la țările din cadrul politicii europene de 

vecinătate 
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ANEXĂ 

Directivele pentru negocierea unui acord între Uniunea Europeană și fiecare țară din 

sud din cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) de stabilire a termenelor și 

condițiilor pentru furnizarea de servicii de augmentare bazate pe sateliți (SBAS) în 

țările PEV de sud, pe baza Serviciului european geostaționar mixt de navigare (EGNOS) 

(1) Comisia va negocia un acord internațional cu fiecare dintre țările sudice din cadrul 

politicii europene de vecinătate (PEV) pentru furnizarea de servicii de augmentare 

bazate pe sateliți în țările PEV din sud, pe baza Serviciului european geostaționar 

mixt de navigare (EGNOS). 

(2) Comisia conduce negocierile în consultare cu [,] acționând în calitate de comitet 

special, și raportează cu privire la rezultatul negocierilor și, dacă este cazul, cu 

privire la orice problemă care ar putea apărea în cursul negocierilor. 

1. SCOPUL NEGOCIERII 

Scopul negocierilor este încheierea de acorduri de stabilire a termenelor și condițiilor de 

cooperare cu fiecare dintre țările PEV din sud pentru furnizarea de servicii de augmentare 

bazate pe sateliți în țările PEV din sud, pe baza sistemului EGNOS. 

2. DOMENIUL DE APLICARE A ACORDULUI 

Fiecare acord ar acoperi în special următoarele domenii: 

(1) Dispoziții privind cooperarea: activități de cooperare pentru instalarea și exploatarea 

SBAS în țări PEV. Printre acestea se numără promovarea programului și a serviciilor 

EGNOS, sprijinirea implementării și a exploatării acestora, cooperarea în materie de 

frecvență (fără a aduce atingere procedurilor UE
1
), standardizarea și toate aspectele 

legate de sistemele de navigație prin satelit gestionate de organizații și asociații 

internaționale, precum și cercetarea și dezvoltarea; cooperarea trebuie să respecte 

acordurile de cooperare și obligațiile existente, inclusiv cele privind neproliferarea și 

controlul exporturilor
2
, și nu trebuie să aducă atingere nici măsurilor de securitate 

națională. 

(2) Dispoziții financiare: participarea fiecărei țări PEV din sud la cheltuielile 

operaționale suplimentare pentru întreținerea sistemului EGNOS extins pentru a 

                                                 
1
 Politica în domeniul spectrului de frecvențe radio bazată pe Decizia 676/2002/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 7 martie 2002 (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), care stabilește 

coordonarea în materie de spectru radio la nivelul UE, inclusiv coordonarea cu CEPT pentru aspectele tehnice, 

precum și reprezentarea intereselor UE în relațiile cu Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT). 
2
 JO L 159 din 30 iunie 2000, Acordul Wassenaar și regimul de control al tehnologiei rachetelor (MTCR). 
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permite furnizarea serviciului EGNOS pentru siguranța vieții în țările PEV din sud; 

sprijin financiar din partea UE pentru extinderea serviciului pentru siguranța vieții la 

țările PEV din sud. În conformitate cu articolul 2 alineatul (5) ultimul paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, un astfel de sprijin nu poate în niciun caz să fie 

finanțat prin contribuții bugetare alocate navigației europene prin satelit și vizate de 

articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013.  

(3) Instituirea unor mecanisme de cooperare adecvate pentru gestionarea acordului, 

stabilirea unui regim adecvat de răspundere civilă pentru furnizarea serviciilor 

EGNOS. Garantarea de către fiecare țară PEV din sud a faptului că orice posibilă 

instalare a EGNOS deținută sau închiriată de către UE pe teritoriul său beneficiază de 

statutul corespunzător (privilegii, imunități etc.), precum și garanții că fiecare țară 

PEV din sud va asigura monitorizarea, notificarea și protecția necesare ale sistemului 

EGNOS și ale siturilor EGNOS, precum și dispoziții privind soluționarea litigiilor 

dintre părți. 

(4) Respectarea dispozițiilor relevante din tratate și din legislația UE aplicabilă, inclusiv 

a Regulamentului (UE) nr. 1285/2013
3
 și a Regulamentului (UE) nr. 912/2010

4
, în 

special în ceea ce privește guvernanța programului EGNOS. 

(5) Conformitatea elementelor sistemului EGNOS care urmează să fie implementate pe 

teritoriile țărilor PEV din sud cu cerințele de securitate. 

(6) Includerea unei clauze de reziliere care să permită abordarea situațiilor în care o țară 

individuală din cadrul PEV din sud nu ar respecta obligațiile prevăzute în acord. 

                                                 
3
 Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în 

aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

(JO L 347, 20.12.2013, p. 1). 
4
 Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de 

instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Deciziei (CE) nr. 1321/2004 a Consiliului privind crearea 

unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 276, 20.10.2010, p. 11 
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