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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2010 m. vasario 5 d.
įsteigti GMES partnerių tarybą
(2010/67/ES)
(6)

Partnerių tarybą turėtų sudaryti valstybių narių Žemės
stebėsenos, aplinkos ir saugumo sektorių kompetentingi
atstovai. Atstovus turėtų siūlyti už Žemės stebėseną atsa
kingos nacionalinės valstybių narių valdžios institucijos.

(7)

Reikėtų numatyti tarybos nariams taikomas informacijos
atskleidimo taisykles, nepažeidžiant Komisijos saugumo
taisyklių, išdėstytų Komisijos sprendimo 2001/844/EB
(EAPB, Euratomas) (2) priede.

Globali aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema (GMES)
yra Europos Sąjungos drauge su valstybėmis narėmis
įgyvendinama Žemės stebėjimo iniciatyva. Jos tikslas –
skatinti geriau išnaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir
technologijų plėtros politikos pramoninį potencialą
Žemės stebėjimo srityje ir teikti informavimo paslaugas.

(8)

Tarybos narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi
pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

Siekiant GMES tikslų būtina koordinuoti įvairių su GMES
susijusių partnerių veiklą ir suplanuoti, įtvirtinti ir teikti
naudotojų poreikius tenkinančias paslaugas ir stebėjimo
pajėgumus. Šiuo tikslu Komisijai gali tekti pasitelkti pata
riamosios institucijos specialistų žinias.

(9)

Reikėtų numatyti sąlygas, kuriomis grupės darbe galėtų
dalyvauti Europos kosmoso agentūros narės Norvegija
bei Šveicarija. Žemės stebėsenos veikloje dalyvaujančių
organizacijų atstovams, visų pirma buvusiems GMES
patariamosios tarybos nariams, turėtų būti suteikiama
galimybė stebėtojų teisėmis dalyvauti grupės posėdžiuose.

(10)

Tikslinga nustatyti šio sprendimo taikymo laikotarpį.
Vėliau Komisija apsvarstys, ar reikėtų jį pratęsti,

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Komunikate „Globali aplinkos ir saugumo stebėsenos
sistema (GMES). Mums rūpi saugesnė planeta“ (1) Komi
sija paskelbė subursianti partnerių tarybą, kuri padės
Komisijai koordinuoti su GMES susijusią veiklą.

Todėl būtina sudaryti GMES ir Žemės stebėsenos
ekspertų grupę ir nustatyti jos uždavinius bei struktūrą.
NUSPRENDĖ:

(5)

Ši grupė turėtų užtikrinti visų partnerių indėlio į GMES
veiklą koordinavimą, kad būtų kuo geriau panaudojami
turimi pajėgumai, ir nustatyti problemas, kurias būtų
galima spręsti Europos lygmeniu. Ji turėtų padėti Komi
sijai stebėti, ar Europos Žemės stebėjimo programa
(GMES) įgyvendinama nuosekliai. Ji taip pat turėtų stebėti
politikos raidą ir skatinti dalytis gerąja patirtimi GMES
veiklos ir Žemės stebėsenos srityje.

(1) COM(2008) 748 galutinis.

1 straipsnis
GMES partnerių taryba
Šiuo sprendimu įsteigiama GMES partnerių taryba (toliau –
taryba).
(2) OL L 317, 2001 12 3, p. 1.
(3) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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2 straipsnis
Uždaviniai

2010 2 6

Narius siūlo nacionalinės atitinkamos valstybės narės institu
cijos.

Tarybos uždaviniai yra šie:

1. užmegzti valstybių narių institucijų ir Komisijos bendradar
biavimą sprendžiant su GMES susijusius klausimus, kad būtų
užtikrintas nacionalinio ir Europos Sąjungos indėlio koordi
navimas, geriau panaudojami turimi pajėgumai ir nustatytos
problemos, kurias galima spręsti Europos lygmeniu;

2. padėti Komisijai stebėti, ar Europos Žemės stebėjimo
programa (GMES) įgyvendinama nuosekliai. Šiai programai
užtikrinamas finansavimas pagal Mokslinių tyrimų bendrąją
programą (kurią vykdyti, kaip numatyta Tarybos
sprendimo 2006/971/EB (1) 8 straipsnyje, Komisijai padeda
komitetas) ir iš kitų ES finansavimo šaltinių, be to, ji grin
džiama Europos kosmoso agentūros (EKA) GMES kosmoso
komponento programa, kurios įgyvendinimą stebi EKA
programos Žemės stebėsenos taryba.

3. padėti Komisijai rengti Europos Žemės stebėjimo programos
(GMES) strateginį įgyvendinimo planą, įskaitant: (i) prelimi
narius metinius ir daugiamečius ES programų įgyvendinimo
planus; (ii) preliminarias įgyvendinimo sistemas; (iii) su GMES
susijusios veiklos sąnaudų vertinimą ir preliminarią biudžeto
strategiją; (iv) programos ypatumus ir dalyvavimo taisykles;

3.
Pakaitinių narių skiriama tiek pat ir tokiomis pačiomis
sąlygomis kaip ir tikrųjų. Pakaitinis narys savaime pakeičia neda
lyvaujantį narį.

4.
Komisija gali kviesti organizacijų, susijusių su Žemės
stebėsena, atstovus dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Šveicarijos ir Norvegijos atstovai kviečiami kaip nuolatiniai
stebėtojai.

5.

Nariai skiriami kaip valstybės institucijų atstovai.

6.
Tarybos nariai skiriami vienų metų kadencijai ir gali būti
skiriami kitai kadencijai. Jie eina savo pareigas, kol į jų vietą
nepaskiriami kiti nariai, arba iki savo kadencijos pabaigos.

7.
Narius, nebegalinčius veiksmingai dalyvauti tarybos darbe,
atsistatydinusius arba nesilaikančius Sutarties 339 straipsnyje
nustatytų sąlygų, likusiam kadencijos laikotarpiui gali pakeisti
nauji nariai.

5 straipsnis
4. skatinti dalijimąsi GMES ir Žemės stebėsenos gerąja patirtimi.

3 straipsnis
Konsultacijos

Darbo organizavimas
1.

Tarybai pirmininkauja Komisija.

2.
Diskutuoti klausimais, susijusiais su GMES kosmoso
komponento programa, Komisijai padeda Europos kosmoso
agentūra.

1.
Komisija gali konsultuotis su taryba visais GMES plėtotės
ir įgyvendinimo klausimais.
Diskutuoti klausimais, susijusiais su GMES in situ komponento
programa, Komisijai padeda Europos aplinkos agentūra.
2.
Tarybos pirmininkas gali patarti Komisijai konsultuotis su
taryba sprendžiant tam tikrą klausimą.

3.
Komisijai pritarus, konkretiems klausimams nagrinėti gali
būti sudaromi pogrupiai, kurių įgaliojimus nustato taryba. Šie
pogrupiai veiklą baigia, kai atlieka jiems pavestą uždavinį.

4 straipsnis
Narystė. Narių skyrimas
1.

Tarybą sudaro 27 nariai.

2.
Tarybos narius – kompetentingus Žemės stebėsenos,
aplinkos ir saugumo sektorių specialistus – skiria Komisija.
(1) OL L 400, 2006 12 30, p. 87.

4.
Komisijos atstovas gali prašyti ekspertų ar stebėtojų,
kompetentingų tam tikrais darbotvarkėje numatytais klausimais,
dalyvauti tarybos ar pogrupio svarstymuose, jei tai yra naudinga
ir (arba) būtina.

5.
Tarybos arba pogrupio svarstymuose gauta informacija
neatskleidžiama, jei, Komisijos nuomone, ji yra susijusi su konfi
dencialiais klausimais.
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6.
Tarybos ir jos pogrupių posėdžiai paprastai vyksta Komi
sijos patalpose laikantis jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio.
Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Tarybos ir jos pogrupių
posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos parei
gūnai.
7.
Taryba, remdamasi standartinėmis Komisijos
tvarkos taisyklėmis, priima darbo tvarkos taisykles.

darbo

8.
Komisija gali internete skelbti visas tarybos parengtas sant
raukas, išvadas, dalines išvadas arba darbinius dokumentus jų
originalo kalba.
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3.
Su posėdžiais susijusios išlaidos atlyginamos neviršijant
metinio biudžeto, kurį tarybai skiria atsakingi Komisijos depar
tamentai.

7 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas
Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2011 m. gruodžio 31 d.
6 straipsnis
Su posėdžiais susijusios išlaidos
1.
Komisija, vadovaudamasi savo taisyklėmis dėl išorės
ekspertų išlaidų kompensavimo, dengia narių, ekspertų ir su
tarybos veikla susijusių stebėtojų kelionės ir, prireikus, pragyve
nimo išlaidas.
2.
Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas
paslaugas neatlyginama.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

