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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 5. februar 2010
om oprettelse af et GMES-partnerudvalg
(2010/67/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(6)

Partnerudvalget bør være sammensat af repræsentanter
fra medlemsstaterne med kompetence inden for jordob
servation, miljø og sikkerhed. Repræsentanterne bør
udpeges af de respektive medlemsstaters nationale
myndigheder med ansvar for jordobservation.

(7)

Der bør fastsættes regler for udvalgsmedlemmernes vide
regivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt påvirker
Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til
Kommissionens
afgørelse
2001/844/EF,
EKSF,
Euratom (2).

(8)

Personoplysninger om udvalgets medlemmer bør
behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december
2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i fællesskabsinsti
tutionerne og -organerne og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (3).

(9)

Der bør fastsættes bestemmelser for deltagelse af Norge
og Schweiz, der er medlemmer af Den Europæiske
Rumorganisation, i udvalgets arbejde. Repræsentanter
for organisationer, der er involveret i jordobservation,
herunder især tidligere medlemmer af GMES-rådet, bør
kunne deltage i møderne som observatører.

(10)

Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgø
relse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er
hensigtsmæssigt at forlænge den —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

Global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) er et
jordobservationsinitiativ, som koordineres af Den Euro
pæiske Union og gennemføres i partnerskab med
medlemsstaterne. Målet hermed er at fremme udnyttelsen
af det industrielle potentiale i politikkerne for innovation,
forskning og teknologisk udvikling inden for jordobser
vation og at tilvejebringe oplysningstjenester.

For at nå målet for GMES på bæredygtig vis er det
nødvendigt at koordinere de forskellige GMES-partneres
aktiviteter og udvikle, indføre og drive en tjeneste og en
observationskapacitet, der opfylder brugernes krav. I
denne forbindelse kan Kommissionen få behov for at
konsultere eksperter i et rådgivende organ.

I sin meddelelse »Global miljø- og sikkerhedsovervågning
(GMES) — for en sikrere planet« (1) bekendtgjorde
Kommissionen oprettelsen af et partnerudvalg, der skal
assistere Kommissionen med den overordnede koordine
ring af GMES.

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe
for GMES og jordobservation og fastlægge dens opgaver
og struktur.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
(5)

Gruppen skal hjælpe til med at sikre koordineringen af
alle partneres bidrag til GMES ved bedst mulig anven
delse af eksisterende kapacitet og identificering af
mangler, der bør udbedres på EU-plan. Den skal assistere
Kommissionen ved overvågningen af den sammenhæn
gende gennemførelse af EU-jordobservationsprogrammet
(GMES). Den skal overvåge udviklingen af politikker og
muliggøre udvekslingen af god praksis inden for GMES
og jordobservation.

(1) KOM(2008) 748 endelig.

Artikel 1
GMES-partnerudvalget
Der oprettes et GMES-partnerudvalg, i det følgende benævnt
»udvalget«.
(2) EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.
(3) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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Artikel 2
Opgaver
Udvalget har til opgave:

1) at etablere et samarbejde mellem medlemsstatsorganer og
Kommissionen om spørgsmål vedrørende GMES med
henblik på at koordinere medlemsstaternes og EU's GMESaktiviteter, udnytte eksisterende kapacitet bedst muligt og
identificere mangler, der bør udbedres på EU-plan.

2) at assistere Kommissionen ved overvågningen af den
sammenhængende gennemførelse af EU-jordobservationspro
grammet (GMES), der omfatter midler fra rammepro
grammet for forskning — hvor Kommissionen assisteres af
det i henhold til artikel 8 i Rådets beslutning
2006/971/EF (1) nedsatte udvalg — og fra andre EU-finansie
ringskilder, og som bygger på Den Europæiske Rumorgani
sations (ESA's) GMES-rumkomponentprogram, hvis gennem
førelse overvåges af ESA's programudvalg for rumobserva
tion.

3) at assistere Kommissionen ved forberedelsen af en strategisk
gennemførelsesramme for EU-jordobservationsprogrammet
(GMES), herunder: i) vejledende årlig og flerårlig planlægning
af EU-programaktiviteterne, ii) vejledende implementerings
planer, iii) vurdering af omkostningerne ved GMES-aktivi
teter og udarbejdelse af foreløbig budgetstrategi samt iv)
programspecifikation og regler for deltagelse.
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Medlemmerne udpeges af medlemsstaternes nationale myndig
heder.
3.
Der udnævnes et tilsvarende antal suppleanter til udvalget
på de samme betingelser som for medlemmerne. Et fraværende
medlem erstattes automatisk af en suppleant.
4.
Kommissionen kan opfordre repræsentanter for organisa
tioner, der er involveret i jordobservation, til at deltage i
møderne som observatører.
En repræsentant for Schweiz og en repræsentant for Norge
opfordres til at deltage som permanente observatører.
5.
Udvalgets medlemmer udnævnes som repræsentanter for
offentlige myndigheder.
6.
Udvalgets medlemmer udnævnes for en periode på ét år
med mulighed for forlængelse. De varetager deres hverv, indtil
de afløses, eller deres mandatperiode udløber.
7.
Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage
effektivt til udvalgets arbejde, som træder tilbage, eller som
ikke overholder bestemmelserne i traktatens artikel 339, kan
blive afløst i den resterende del af deres mandatperiode.
Artikel 5
Udvalgets virke

4) at foranledige udveksling af erfaring og god praksis inden for
GMES og jordobservation.

Artikel 3
Høring
1.
Kommissionen kan høre udvalget om alle spørgsmål
vedrørende udvikling og gennemførelse af GMES.

2.
Udvalgets formand kan råde Kommissionen til at høre
udvalget om specifikke spørgsmål.

Artikel 4

1.

Udvalgets formandskab varetages af Kommissionen.

2.
Når der drøftes spørgsmål vedrørende GMES-programmets
rumkomponent, bistås Kommissionen af Den Europæiske
Rumorganisation.
Når der drøftes spørgsmål vedrørende GMES-programmets in
situ-komponent, bistås Kommissionen af Det Europæiske Miljø
agentur.
3.
Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes under
udvalg til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et af
udvalget fastlagt mandat. Sådanne underudvalg opløses, når de
har løst deres opgave.

Sammensætning — udnævnelse
1.

Udvalget skal bestå af 27 medlemmer.

2.
Udvalgets medlemmer udnævnes af Kommissionen blandt
eksperter med kompetence inden for jordobservation, miljø og
sikkerhed.
(1) EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86.

4.
Kommissionens repræsentant kan anmode eksperter eller
observatører med specifik viden om et emne på dagsordenen
om at deltage i udvalgets eller underudvalgets arbejde, hvis dette
er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.
5.
Oplysninger, som erhverves ved deltagelse i udvalgets eller
et underudvalgs arbejde, må ikke videregives, hvis Kommis
sionen mener, at de vedrører fortrolige emner.
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6.
Udvalget og dets underudvalg mødes almindeligvis i
Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer
og den tidsplan, der fastsættes af Kommissionen. Sekretariats
opgaverne varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i
Kommissionen med interesse i udvalgets og dets underudvalgs
møder kan deltage i disse.

2.
Medlemmer, eksperter og observatører modtager ikke
vederlag for det udførte arbejde.

7.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag
af Kommissionens standardforretningsorden.

Artikel 7

8.
Kommissionen kan på internettet offentliggøre alle udval
gets mødereferater, konklusioner, delkonklusioner eller arbejds
dokumenter på originalsproget.
Artikel 6
Mødeudgifter
1.
Kommissionen godtgør rejseudgifter og i givet fald
opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i
forbindelse med udvalgets arbejde i overensstemmelse med
Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

3.
Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af det årlige
budget, der tildeles udvalget af de kompetente tjenestegrene i
Kommissionen.

Ikrafttræden og anvendelse
Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes indtil den 31. december 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

