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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Φεβρουαρίου 2010
για τη σύσταση του Συμβουλίου των Εταίρων του GMES
(2010/67/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(6)

Το συμβούλιο των εταίρων θα πρέπει να αποτελείται από
εκπροσώπους των κρατών μελών με αρμοδιότητα στους
τομείς της γεωσκόπησης, του περιβάλλοντος και της ασφά
λειας. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να διορίζονται από τις εθνι
κές τους αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα γεωσκόπησης
στα κράτη μέλη.

(7)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη δημοσιοποίηση των
πληροφοριών από τα μέλη του συμβουλίου των εταίρων, με
την επιφύλαξη των κανόνων της Επιτροπής στον τομέα της
ασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης
2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (2).

(8)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφο
ρούν μέλη του συμβουλίου των εταίρων πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανι
σμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλο
φορία των δεδομένων αυτών (3).

(9)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή της Νορβηγίας και
της Ελβετίας, μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστή
ματος, στις εργασίες της ομάδας. Εκπρόσωποι οργανισμών
που ασχολούνται με τη γεωσκόπηση, ιδίως πρώην μέλη του
συμβουλευτικού συμβουλίου του GMES, θα πρέπει να μπο
ρούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ομάδας ως παρα
τηρητές.

(10)

Είναι σκόπιμο να οριστεί περίοδος εφαρμογής της παρούσας
απόφασης. Η Επιτροπή θα εξετάσει σε εύθετο χρόνο τη
σκοπιμότητα παράτασης,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της
ασφάλειας (GMES) αποτελεί μια πρωτοβουλία γεωσκόπησης
που αναλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελείται
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη. Ο στόχος
είναι να προαγάγει την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτή
των βιομηχανικής εκμετάλλευσης της πολιτικής καινοτομίας,
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της γεω
σκόπησης και να παράσχει υπηρεσίες πληροφοριών.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος GMES σε
βιώσιμη βάση, είναι απαραίτητο να συντονιστούν οι δραστη
ριότητες των διαφόρων εταίρων που εμπλέκονται στο GMES
και να αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί σε λειτουρ
γία μια ικανότητα παροχής υπηρεσίας και επισκόπησης που
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή θα χρειαστεί, ενδεχομένως, τη συνδρομή
ειδικών, που θα προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους
στο πλαίσιο ενός συμβουλευτικού οργάνου.

(3)

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Παγκόσμια παρακολούθηση
του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES): μέριμνα για
έναν ασφαλέστερο πλανήτη» (1), η Επιτροπή εξήγγειλε τη
σύσταση ενός συμβουλίου εταίρων που θα επικουρεί την
Επιτροπή στο συνολικό συντονισμό του GMES.

(4)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συσταθεί μια ομάδα εμπειρο
γνωμόνων στον τομέα του GMES και της γεωσκόπησης και
να οριστούν τα καθήκοντα και η δομή της.

(5)

Η ομάδα θα πρέπει να βοηθά στο συντονισμό των συνει
σφορών όλων των εταίρων στο GMES, αξιοποιώντας κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες που υπάρχουν
και εντοπίζοντας τα κενά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
σε επίπεδο Ένωσης. Θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή
στην παρακολούθηση της συνεπούς εφαρμογής του ευρω
παϊκού προγράμματος γεωσκόπησης (GMES). Θα πρέπει να
παρακολουθεί την εξέλιξη της πολιτικής και να ενθαρρύνει
την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο GMES και τη γεωσκό
πηση.

(1) COM(2008) 748 τελικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το Συμβούλιο των Εταίρων του GMES
Συστήνεται Συμβούλιο των Εταίρων του GMES, το οποίο αναφέρε
ται στο εξής ως «το συμβούλιο».
(2) ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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Άρθρο 2

6.2.2010

Τα μέλη διορίζονται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

Καθήκοντα
Το συμβούλιο έχει ως έργο:
1) να καθιερώσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των κρατών
μελών και της Επιτροπής για ζητήματα που συνδέονται με το
GMES, με σκοπό να βοηθήσει στο συντονισμό των συνεισφορών
στο GMES από τις δραστηριότητες των κρατών μελών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις υφιστάμενες ικανότητες και να εντοπίσει τα κενά που
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
2) να επικουρήσει την Επιτροπή στην παρακολούθηση της συνε
πούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης
(GMES), που περιλαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμαπλαίσιο έρευνας, για το οποίο η Επιτροπή επικουρείται από την
επιτροπή του άρθρου 8 της απόφασης 2006/971/ΕΚ του Συμ
βουλίου (1), καθώς και χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ,
και το οποίο στηρίζεται στο πρόγραμμα της συνιστώσας «διά
στημα» του GMES του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
(ΕΟΔ), του οποίου η εκτέλεση παρακολουθείται από το συμβού
λιο του προγράμματος του ΕΟΔ για τη γεωσκόπηση·
3) να επικουρήσει την Επιτροπή στην προετοιμασία ενός στρατηγι
κού πλαισίου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
γεωσκόπησης (GMES), που θα περιλαμβάνει: i) ενδεικτικό ετήσιο
και πολυετή σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του ενωσιακού
προγράμματος· ii) ενδεικτικά σχέδια υλοποίησης· iii) εκτίμηση
του κόστους των δραστηριοτήτων GMES και προκαταρκτική
δημοσιονομική στρατηγική· και iv) περιγραφή του προγράμμα
τος και κανόνες συμμετοχής·
4) να καθιερώσει ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στον
τομέα του GMES και της γεωσκόπησης.
Άρθρο 3

3.
Διορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη των τακτικών
μελών του συμβουλίου υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που
ισχύουν για τα τακτικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθι
στούν αυτόματα τα απόντα μέλη.
4.
Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους από οργανι
σμούς που ασχολούνται με τη γεωσκόπηση με σκοπό να παρευρε
θούν σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές.
Ένας εκπρόσωπος της Ελβετίας και ένας εκπρόσωπος της Νορβηγίας
προσκαλούνται ως μόνιμοι παρατηρητές.
5.

Τα μέλη διορίζονται ως εκπρόσωποι των δημόσιων αρχών.

6.
Τα μέλη του συμβουλίου διορίζονται για ετήσια θητεία που
μπορεί να ανανεωθεί. Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την
αντικατάστασή τους ή τη λήξη της θητείας τους.
7.
Τα μέλη, τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλουν
αποτελεσματικά στις εργασίες του συμβουλίου, τα οποία παραιτού
νται ή τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 339 της Συνθήκης, μπορούν να αντικαθίστανται για την
υπόλοιπη περίοδο της θητείας τους.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1.
Η προεδρία του συμβουλίου των εταίρων ασκείται από την
Επιτροπή.
2.
Όταν συζητούνται θέματα που συνδέονται με τη συνιστώσα
«διάστημα» του προγράμματος GMES, η Επιτροπή επικουρείται από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Διαβούλευση
1.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη του συμβουλίου για
κάθε ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη και την υλοποίηση του
GMES.

Όταν συζητούνται θέματα που συνδέονται με τη συνιστώσα «επιτό
πια (in situ) υποδομή» του προγράμματος GMES, η Επιτροπή επι
κουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

2.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου μπορεί να προτρέπει την Επι
τροπή να ζητεί τη γνώμη του συμβουλίου για ένα συγκεκριμένο
ζήτημα.

3.
Επιτρέπεται, σε συμφωνία με την Επιτροπή, η σύσταση υπο
ομάδων για την εξέταση ειδικών ζητημάτων με βάση την εντολή που
τους δίνει το συμβούλιο των εταίρων. Οι ομάδες αυτές διαλύονται
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους.

Άρθρο 4
Σύνθεση — Διορισμός
1.

Το συμβούλιο απαρτίζεται από 27 μέλη.

2.
Τα μέλη του συμβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή και
είναι ειδικοί επιστήμονες με αρμοδιότητα στους τομείς της γεωσκό
πησης, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.
(1) ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86.

4.
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει από εμπει
ρογνώμονες ή από παρατηρητές με συγκεκριμένη ειδίκευση σε ένα
θέμα της ημερήσιας διάταξης να συμμετάσχουν στις εργασίες του
συμβουλίου ή κάποιας υποομάδας εφόσον τούτο κρίνεται χρήσιμο
και/ή απαραίτητο.
5.
Οι πληροφορίες που αποκτώνται από τη συμμετοχή στις
εργασίες του συμβουλίου ή κάποιας υποομάδας δεν μπορούν να
δημοσιοποιηθούν, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για εμπι
στευτικά θέματα.
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6.
Το συμβούλιο και οι υποομάδες του κατά κανόνα συνεδριά
ζουν στους χώρους της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διαδικασίες
και το χρονοδιάγραμμα που αυτή έχει ορίσει. Η Επιτροπή παρέχει
γραμματειακή υποστήριξη. Στις συνεδριάσεις δύνανται να συμμετέ
χουν υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι εργασίες του
συμβουλίου ή των υποομάδων του παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
7.
Το συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του με
βάση τους πρότυπους κανόνες διαδικασίας τους οποίους έχει θεσπί
σει η Επιτροπή.
8.
Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει στο Διαδίκτυο, στην πρω
τότυπη γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου, περιλήψεις, συμπεράσματα
ή επιμέρους συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας του συμβουλίου.
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2.
Τα μέλη του συμβουλίου, οι εμπειρογνώμονες και οι παρα
τηρητές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
3.
Τα έξοδα συνεδριάσεων επιστρέφονται εντός των ορίων του
ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται στο συμβούλιο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 6
Έξοδα συνεδριάσεων
1.
Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδίου και, κατά περί
πτωση, διαμονής των μελών, εμπειρογνωμόνων και παρατηρητών
που συνδέονται με δραστηριότητες του συμβουλίου με βάση τους
κανόνες της Επιτροπής για την αποζημίωση εξωτερικών εμπειρογνω
μόνων.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

