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1.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο πλαίσιο της διασυνδεδεµένης παγκόσµιας οικονοµίας η γνώση αποτελεί
κινητήριο δύναµη της αειφόρου ανάπτυξης και συνεπώς καίριο στοιχείο για την
επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την
στρατηγική «Ευρώπη2020»1 Η βελτίωση της γνώσης όσον αφορά τις θάλασσες
και τους ωκεανούς, που καλύπτουν το 71% της επιφάνειας του πλανήτη µας,
είναι ένα από τα τρία διατοµεακά εργαλεία της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
πολιτικής της ΕΕ2. Πράγµατι, οι γνώσεις για τη θάλασσα µπορούν επίσης να
συµβάλουν στην ανάπτυξη δυο άλλων εργαλείων, στον καλύτερο χωροταξικό
σχεδιασµό και στην ενοποιηµένη θαλάσσια επιτήρηση. Είναι αδύνατον να
προβλεφθεί το εύρος των µελλοντικών αλλαγών στα ωκεάνια συστήµατα, η
επίδρασή τους στην ανθρώπινη δραστηριότητα και ο συνακόλουθος αντίκτυπος
στον ωκεανό λόγω αυτών των αλλαγών στην ανθρώπινη συµπεριφορά, εάν δεν
κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το σύστηµα σήµερα και τον
τρόπο µε τον οποίο λειτούργησε στο παρελθόν. Οι γνώσεις για τη θάλασσα
είναι απαραίτητες για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των
θαλάσσιων υδάτων, σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική, που συνιστά τον περιβαλλοντικό πυλώνα της ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής. Οι γνώσεις αποτελούν θεµελιώδες συστατικό στοιχείο του
σχεδίου της ΕΕ για την ενοποίηση της έρευνας στον τοµέα της θάλασσας και
της ναυτιλίας3 και συµβάλλουν στην υλοποίηση του Ψηφιακού Θεµατολογίου4.
Η δηµιουργία γνώσεων για τη θάλασσα ξεκινά µε την παρατήρηση της
θάλασσας και των ωκεανών. Τα στοιχεία που προέρχονται από αυτές τις
παρατηρήσεις συγκεντρώνονται και κατόπιν αναλύονται µε στόχο τη
δηµιουργία πληροφοριών και γνώσεων. Από την επεξεργασία των γνώσεων
αυτών προκύπτει, ακολούθως, έξυπνη βιώσιµη ανάπτυξη, για την αξιολόγηση
της υγείας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος ή για την προστασία των παράκτιων
κοινοτήτων.
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά κυρίως τα δύο πρώτα στάδια της διαδικασίας –
ήτοι την συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων – σύµφωνα µε το σκεπτικό ότι οι
πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό αποτελούν θεµελιώδες κοινό αγαθό από
το οποίο µπορεί να επωφεληθεί ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόµενων φορέων, ενώ
οι εφαρµογές της γνώσης απαιτούν µεγαλύτερη εξειδίκευση και µπορούν να
αξιοποιηθούν είτε από την αγορά είτε από στοχευµένες πολιτικές πρωτοβουλίες.
Η συλλογή δεδοµένων εµπίπτει κυρίως, για λόγους που άπτονται της
επικουρικότητας, στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η ΕΕ θα µπορούσε να
1
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Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκή στρατηγική για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξη, 3.3.2010 COM(2010) 2020
Μια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, 10.10.2007,
COM(2007) 575 τελικό
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα. Ένα συνεκτικό πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των
θαλασσών, 3.9.2008, COM(2008) 534 τελικό
Ένα ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη 19.05.2010 COM(2010) 245
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προσδώσει προστιθέµενη αξία στη φάση της συγκέντρωσης στοιχείων λόγω της
ανάγκης για την εξασφάλιση συνοχής µεταξύ των κρατών µελών και των
διαφορετικών κατηγοριών χρηστών.
Με τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική της 16ης Νοεµβρίου 20095 εκλήθη η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις
όσον αφορά την βελτίωση της χρήσης της επιστηµονικής γνώσης. Η παρούσα
ανακοίνωση αποκρίνεται σε αυτό το αίτηµα υποστηρίζοντας σε γενικές γραµµές
µια πιο συντονισµένη προσέγγιση στη συλλογή και συγκέντρωση θαλάσσιων
δεδοµένων και περιγράφει ένα σχέδιο δράσης βάσει του οποίου τα διαφορετικά
µέτρα πολιτικής της ΕΕ θα συµπληρώσουν τα κοµµάτια που λείπουν για την
ολοκλήρωση της συνολικής εικόνας.
2.

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η πλειονότητα των θαλάσσιων στοιχείων που συλλέγονται σήµερα από δηµόσια
ιδρύµατα στα κράτη µέλη της ΕΕ, είτε σε συλλογική είτε σε µεµονωµένη βάση,
µε κόστος που υπερβαίνει το 1 εκατ. € ετησίως6, συλλέγεται σε µεγάλο βαθµό
µε συγκεκριµένο στόχο – για παράδειγµα για την εκµετάλλευση των θαλάσσιων
πόρων, για την διασφάλιση της ασφαλούς ναυτιλίας, για την παρακολούθηση
της τήρησης των κανονισµών ή για την εξακρίβωση µιας επιστηµονικής
υπόθεσης. Εντούτοις, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια δηµόσιας
διαβούλευσης7, όσοι ασχολούνται µε την επεξεργασία ή µε την εφαρµογή
αυτών των στοιχείων αντιµετωπίζουν σειρά εµποδίων. Οι χρήστες συναντούν
δυσκολίες ως προς την αναζήτηση των διαθέσιµων στοιχείων. Υπάρχουν
περιορισµοί στην πρόσβαση, στη χρήση και στην περαιτέρω χρησιµοποίησή
τους. Πρόσθετα εµπόδια περιλαµβάνουν τον κατακερµατισµό των προτύπων,
των µορφοτύπων και της ονοµατολογίας, την έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε
την ακρίβεια και την ορθότητα, σχετικά µε την πολιτική τιµολόγησης
ορισµένων παρόχων και την ανεπαρκή χρονική και γεωγραφική ακρίβεια. Έτσι,
χάνεται η ευκαιρία να αναπτυχθούν καινοτόµα νέα προϊόντα και υπηρεσίες τα
οποία θα βασίζονται σε αυτά τα δεδοµένα8.
3.

ΣΤΟΧΟΙ
Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, τίθενται τρεις στόχοι για τη βελτίωση
των γνώσεων για τη θάλασσα:
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Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική 2973ή
σύνοδος του Συµβουλίου Γενικές Υποθέσεις Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 2009
Υπολογισµός που περιέχεται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που αφορά την παρούσα
ανακοίνωση.
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, «Υποδοµή θαλάσσιων δεδοµένων – Έκβαση
της δηµόσιας διαβούλευσης», 22.1.2010, SEC(2010)73 τελικό
Για παράδειγµα, η βιοπροοπτική για νέα προϊόντα στην ιατρική ή τον κλάδο της επεξεργασίας
προϊόντων θα επωφελούνταν από την καλύτερη γνώση των ενδιαιτηµάτων του θαλάσσιου
πυθµένα.
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1.

µείωση των δαπανών λειτουργίας και των καθυστερήσεων για τους
χρήστες θαλάσσιων δεδοµένων και κατά συνέπεια:
–

παροχή βοήθειας στον ιδιωτικό τοµέα ώστε να είναι
ανταγωνιστικός στην παγκόσµια οικονοµία και να αντιµετωπίσει
την πρόκληση της βιωσιµότητας·

–

βελτίωση της ποιότητας στις δηµόσιες διαδικασίες λήψης
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα

–

ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας όσον αφορά το θαλάσσιο
περιβάλλον

2.

αύξηση του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας στο πλαίσιο της χρήσης
και περαιτέρω χρησιµοποίησης θαλάσσιων δεδοµένων µέσω της παροχής
ευρύτερης πρόσβασης σε συνεκτικά θαλάσσια δεδοµένα, τα οποία έχουν
ελεγχθεί µε βάση την ποιότητα και είναι άµεσα διαθέσιµα·

3.

βελτίωση του βαθµού αξιοπιστίας των γνώσεων για τους ωκεανούς και τις
θάλασσες, η οποία θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας πιο ισχυρής βάσης
για την διαχείριση µελλοντικών αλλαγών.

Οι στόχοι αυτοί συµβάλλουν απευθείας σε ορισµένες από τις εµβληµατικές
πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020,
όπως είναι η «Ένωση καινοτοµίας», η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που
χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και η πρωτοβουλία «Μια βιοµηχανική
πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης».
Σύµφωνα µε µια συντηρητική εκτίµηση, τα οφέλη από την δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου δικτύου για την αντικατάσταση του σηµερινού
κατακερµατισµένου συστήµατος θαλάσσιας παρακολούθησης µπορεί να
ανέλθουν σε ποσό ύψους 300 € εκατ. ετησίως9Με τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της 16ης
Νοεµβρίου 2009 εκλήθη η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις όσον αφορά την
βελτίωση της χρήσης της επιστηµονικής γνώσης. Η παρούσα ανακοίνωση
αποκρίνεται σε αυτό το αίτηµα υποστηρίζοντας σε γενικές γραµµές µια πιο
συντονισµένη προσέγγιση στη συλλογή και συγκέντρωση θαλάσσιων
δεδοµένων και περιγράφει ένα σχέδιο δράσης βάσει του οποίου τα διαφορετικά
µέτρα πολιτικής της ΕΕ θα συµπληρώσουν τα κοµµάτια που λείπουν για την
ολοκλήρωση της συνολικής εικόνας.
. Εξάλλου, µια πιο εξορθολογισµένη χρήση των θαλάσσιων δεδοµένων όχι
µόνον θα βοηθήσει στην αποδοτικότητα των υφιστάµενων χρηστών αλλά και θα
δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτοµία και ανάπτυξη.
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Βάσει της αξιολόγησης των επιπτώσεων υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν 100 εκατ. € περίπου για
την επιστηµονική έρευνα, 56 € εκατ. για τις δηµόσιες αρχές και 150 εκατ. € για τον ιδιωτικό
τοµέα
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4.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Τα κράτη µέλη συλλέγουν ήδη µεγάλο αριθµό δεδοµένων και σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι υποχρεωµένα να το πράττουν βάσει του νόµου. Επιπλέον,
πολλά µέσα και δράσεις της ΕΕ καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η
διαθεσιµότητα ενός συνεκτικού συνόλου δεδοµένων και παρατηρήσεων εντός
της ΕΕ.
Αυτές οι δράσεις περιλαµβάνουν τόσο υποχρεώσεις όσο και µέτρα
διευκόλυνσης. Η διαφορά µεταξύ των δυο τύπων δράσης δεν είναι πάντοτε
σαφής αλλά γενικά οι υποχρεώσεις προβλέπονται βάσει της νοµοθεσίας της ΕΕ
και υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να συλλέγουν και να συγκεντρώνουν δεδοµένα
ή να χορηγούν πρόσβαση σε αυτά, ενώ τα µέτρα διευκόλυνσης είναι εκείνα για
τα οποία η ΕΕ παρέχει κάποια υποστήριξη.

4.1.

Οδηγίες της ΕΕ
Σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική10 τα κράτη µέλη
«διαµορφώνουν και υλοποιούν συντονισµένα προγράµµατα παρακολούθησης για
τη συνεχή εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων». Η
συγκέντρωση εικόνων από θαλάσσιες λεκάνες και από θάλασσες σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί την διασυνοριακή συνεργασία καθώς και την
συνεργασία µεταξύ διαφορετικών επιστηµονικών ειδικεύσεων. Σύµφωνα µε την
εµπειρία που έχει έως σήµερα αντληθεί, αποδεικνύεται ότι η από κοινού
ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των τοµέων και των κρατών µελών δεν
πραγµατοποιείται οµοιόµορφα, αποτελεσµατικά ή άµεσα. Αυτό θα είναι µάλλον
απίθανο να επιτευχθεί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει µέτρα ή δεν
διευκολύνει τη λήψη µέτρων στον εν λόγω τοµέα.
Η οδηγία INSPIRE11 υποχρεώνει τα κράτη µέλη να υιοθετούν µέτρα για την
ανταλλαγή συνόλων δεδοµένων και υπηρεσιών µεταξύ των δηµόσιων αρχών
τους για τους σκοπούς της επιτέλεσης έργου δηµόσιου συµφέροντος, και η
οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες12 απαιτεί
από τα κράτη µέλη να παρέχουν τα δεδοµένα όταν αυτό τους ζητείται. Η οδηγία
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα13 διευκολύνει την
περαιτέρω χρήση δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα καθώς θεσπίζει ένα κοινό
νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα πρέπει να διαθέτουν τις πληροφορίες τους για περαιτέρω χρήση
µε στόχο την άρση των εµποδίων όπως είναι οι πρακτικές που συνιστούν
διάκριση, οι µονοπωλιακές αγορές και η έλλειψη διαφάνειας.
Οι οδηγίες αυτές προσφέρουν τις απαραίτητες νοµικές βάσεις για την καλύτερη
χρήση των θαλάσσιων δεδοµένων και στην περίπτωση της οδηγίας INSPIRE,
για τη θέσπιση κοινών προτύπων. Ωστόσο, αυτές δεν αρκούν από µόνες τους.

10
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Οδηγία 2008/56/ΕΚ
Οδηγία 2007/2/EΚ για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
Οδηγία 2003/4/ΕΚ
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
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∆εν έχουν απαραίτητα εφαρµογή στους φορείς εκείνους που, ενώ έχουν στη
διάθεσή τους πολλά θαλάσσια δεδοµένα, δεν ασκούν δηµόσια εξουσία – για
παράδειγµα σε επιστηµονικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα – µε συνέπεια οι εν
λόγω οδηγίες να προσκρούουν στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, οι παρατηρήσεις σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο ή τα ιστορικά αρχεία
των δεδοµένων δεν εµπίπτουν στο αντικείµενό τους.
Στο πλαίσιο εξέτασης της οδηγίας πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα14, (Π∆Τ),
οι περαιτέρω χρήστες στους τοµείς της γεωγραφίας και της µετεωρολογίας
επεσήµαναν, ως εµπόδια για την πλήρη άντληση του δυναµικού µε στόχο την
περαιτέρω χρήση Π∆Τ, υψηλές τιµές, περιοριστικούς όρους χορήγησης άδειας
εκµετάλλευσης και διακρίσεις. Η πρόσβαση σε νέα δεδοµένα, προερχόµενα από
ερευνητικά έργα για το θαλάσσιο περιβάλλον του προγράµµατος πλαίσιο της
ΕΕ είναι υποχρεωτική µόνον για τα όργανα και τους οργανισµούς της
Κοινότητας που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα για την
ανάπτυξη, την εφαρµογή και την παρακολούθηση περιβαλλοντικών πολιτικών.
4.2.

Πλαίσιο συλλογής δεδοµένων για την αλιεία (DCF)
Το νέο πλαίσιο συλλογής δεδοµένων που εγκρίθηκε το 200815 υποχρεώνει τα
κράτη µέλη να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να παρέχουν υψηλού επιπέδου
αλιευτικά δεδοµένα µε στόχο την υποβολή επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων,
κυρίως στο πλαίσιο της λήψης των ενδεδειγµένων αποφάσεων όσον αφορά τη
διαχείριση της αλιείας. Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται στο πλαίσιο
πολυετών εθνικών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ένωση.
Το νέο πλαίσιο υποχρεώνει τα κράτη µέλη να παρέχουν πρόσβαση σε αυτά τα
δεδοµένα ως βάση άντλησης στοιχείων για την διαχείριση της αλιείας, για
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, για την δηµόσια συζήτηση και για την συµµετοχή
των ενδιαφερόµενων φορέων στην χάραξη πολιτικής. Εκτός από αυτούς τους
στόχους, η πρόσβαση στα δεδοµένα, η συγκέντρωσή τους σε επίπεδο θαλάσσιας
λεκάνης και η περαιτέρω χρήση τους απαιτεί σήµερα την συναίνεση όλων των
φορέων που διαθέτουν δεδοµένα.

4.3.

Πρωτοβουλία για την παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και
της ασφάλειας (GMES)
Η πρωτοβουλία GMES αποτελεί ευρύ πρόγραµµα, το οποίο καλύπτει την γη και
την ατµόσφαιρα καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον. Αποσκοπεί στην παροχή
υπηρεσιών στον περιβαλλοντικό τοµέα και στον τοµέα της ασφάλειας και
βασίζεται κυρίως σε µετρήσεις από δορυφόρους και σε προϊόντα που
προκύπτουν από τις εν λόγω µετρήσεις. Οι διαφορετικές επιλογές όσον αφορά
την κεντρική θαλάσσια υπηρεσία της πρωτοβουλίας GMES αποτελούν
αντικείµενο ελέγχου µέσω του σχεδίου «MyOcean». ∆ιατίθενται προϊόντα για
οιαδήποτε χρήση, µεταξύ άλλων και εµπορική (µετέπειτα δραστηριότητες) πλην
της «ανεξέλεγκτης αναδιανοµής (διάδοσης, π.χ. µέσω ραδιοτηλεοπτικής
αναµετάδοσης, ανάρτησης στο διαδίκτυο…)».

14
15
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Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα – Επανεξέταση της οδηγίας 2003/98/EΚ,
Βρυξέλλες, 7.5.2009, COM(2009) 212 τελικό,
Κανονισµός (ΕK) αριθ. 199/2008 του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008

7

EL

4.4.

Ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών για το Περιβάλλον «SEIS» και «WISEmarine»
Το Ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών για το Περιβάλλον SEIS16, µια προσέγγιση
που ενθαρρύνουν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), αποσκοπεί στον εξυγχρονισµό και στην
απλούστευση της διαθεσιµότητας, της ανταλλαγής και της χρήσης των
δεδοµένων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον σχεδιασµό και την
εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, σύµφωνα µε την οποία τα
υφιστάµενα συστήµατα υποβολής αναφορών, τα οποία είναι κυρίως
συγκεντρωτικού χαρακτήρα, αντικαθίστανται σταδιακά από συστήµατα τα
οποία βασίζονται στην πρόσβαση, στην ανταλλαγή και στην
διαλειτουργικότητα.
Το «WISE-marine» αποτελεί την συνιστώσα του «SEIS» που αφορά το
θαλάσσιο περιβάλλον και που προορίζεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
εφαρµογής των υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς σύµφωνα µε την οδηγία
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EΚ και να ενηµερώσει το
ευρωπαϊκό κοινό σχετικά µε την εφαρµογή των θαλάσσιων στρατηγικών. Θα
αποτελεί επέκταση στο θαλάσσιο περιβάλλον του υφιστάµενου Συστήµατος
πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE), το οποίο αφορά τα παράκτια
ύδατα.

4.5.

Το δίκτυο ur-EMODnet
Το
δίκτυο
«ur-EMODnet»
το
οποίο
χρηµατοδοτείται
µέσω
17
προπαρασκευαστικών δράσεων θαλάσσιας πολιτικής αποτελεί πρωτότυπο του
EMODnet18 το οποίο θα µπορούσε να είναι χρήσιµο για τους επαγγελµατίες του
τοµέα της θάλασσας και της ναυτιλίας αλλά έχει καταρχάς σχεδιαστεί για τον
έλεγχο του σχεδιασµού και για την προώθηση της ανάδρασης. Θεµατικές
οµάδες19 συγκεντρώνουν υφιστάµενα δεδοµένα από διαφορετικές πηγές,
µετρούν την ποιότητά τους, εξασφαλίζουν ότι είναι πλήρεις όσον αφορά τους
περιγραφείς (µετα-δεδοµένα) όπως είναι ο χρόνος και ο χώρος µέτρησης και τα
διαθέτουν µέσω θεµατικών πυλών. Πολλές διαφωτιστικές πληροφορίες και
τεχνολογίες οι οποίες χρησιµοποιούνται από τις εν λόγω οµάδες αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων της ΕΕ20. Τα θέµατα που έχουν
συγκεντρωθεί έως σήµερα συνοψίζονται στον πίνακα 1. Η διαλειτουργικότητά
τους ενισχύεται µέσω της υιοθέτησης ταυτόσηµων προτύπων και συντονιστικών

16
17
18
19

20
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Η πορεία προς το Ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών για το Περιβάλλον (SEIS) COM(2008) 46
τελικό, Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2008
Χρηµατοοικονοµικός µηχανισµός που έχει σχεδιαστεί για την προετοιµασία προτάσεων µε στόχο
την έγκριση µελλοντικών δράσεων
Ευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδοµένων
Οι θεµατικές οµάδες είναι κοινοπραξίες εργαστηρίων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της
συγκέντρωσης δεδοµένων συγκεκριµένου τύπου και τα διαθέτουν µέσω µεµονωµένων πυλών
επικοινωνίας. Υφίστανται σήµερα τέσσερις οµάδες – υδρογραφίας/βαθυµετρίας, γεωλογίας,
βιολογίας και χηµείας (βλ. πίνακα 1). Αναµένεται η σύσταση οµάδας για τα φυσικά δεδοµένα.
Η απόφαση 1982/2006/EΚ σχετικά µε το 7ο ερευνητικό πρόγραµµα πλαίσιο αποτελεί την
τελευταία µιας σειράς προγραµµάτων χρηµατοδότησης της παραγωγής και χρήσης δεδοµένων για
το θαλάσσιο περιβάλλον.
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συνεδριάσεων ανά εξάµηνο. Οι στιβάδες δεδοµένων οι οποίες παράγονται µέσω
του ur-EMODnet διατίθενται ελεύθερα. Προβλέπεται η έναρξη ενδιάµεσης
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων το 2011 και η τελική αξιολόγηση το 2013,
βάσει της οποίας θα αποφασιστεί η λήψη περαιτέρω µέτρων.
Ωστόσο, το υφιστάµενο ur-EMODnet δεν θα παράσχει από µόνο του επαρκείς
πληροφορίες για την διενέργεια πλήρους αξιολόγησης το 2013. Το δείγµα είναι
πολύ µικρό. Ο αριθµός των παραµέτρων και των θαλάσσιων λεκανών που
καλύπτονται είναι µικρότερος σε σχέση µε αυτόν που θα απαιτούνταν για να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της θαλάσσιας και της ναυτιλιακής κοινότητας. Η
ευκρίνεια είναι πολύ µικρή. Η άµεση µετάβαση από ένα δίκτυο ur-EMODnet
που βασίζεται στις προπαρασκευαστικές δράσεις σε ένα δίκτυο EMODnet
µεγάλης κλίµακας, και του µεγέθους που θα απαιτούνταν, σύµφωνα µε τις
τρέχουσες εκτιµήσεις, 21.θα συνιστούσε ένα πολύ µεγάλο άλµα και ένα πολύ
επικίνδυνο εγχείρηµα. Θα προταθεί κανονισµός για την χρηµατοδότηση της
περαιτέρω ανάπτυξης της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής κατά την
περίοδο 2011-2013. Ο εµπλουτισµός του EMODnet θα αποτελεί µια από τις
δράσεις προς χρηµατοδότηση βάσει του εν λόγω κανονισµού.
4.6.

ΕΕ και εθνικοί οργανισµοί
Εκτός από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, η
Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και ο Eυρωπαϊκός Οργανισµός για
την Ασφάλεια στη Θάλασσα είναι φορείς εντεταλµένοι να επικουρούν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη στην εφαρµογή της συναφούς
νοµοθεσίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους συλλέγουν συναφή
δεδοµένα22 που µπορεί να εξυπηρετήσουν ευρύτερα άλλους σκοπούς. Εφόσον
τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις όσον αφορά το απόρρητο, τα εν λόγω
δεδοµένα είναι δυνατόν, υπό την κατάλληλη ενοποιηµένη µορφή, να διαδοθούν
ευρύτερα.
Στη συλλογή δεδοµένων συµµετέχει επίσης ευρύ φάσµα κρατικών φορέων των
κρατών µελών.

4.7.

∆εδοµένα που αφορούν τις παράκτιες ζώνες
Οι αρχές των παράκτιων ζωνών πρέπει να συγκεντρώνουν, να χρησιµοποιούν
και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε στόχο την στήριξη της λήψης αποφάσεων
και την µεγαλύτερη ανάµιξη των πολιτών. Το πλαίσιο για τα συστήµατα
παράκτιων πληροφοριών προβλέπεται βάσει της σύστασης της ΕΕ για την
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών· 23.
Οι παράκτιες περιφέρειες έχουν οριστεί από την Eurostat ως πρότυπες
στατιστικές περιφέρειες (επίπεδο NUTS24 ΙΙΙ), των οποίων ο µισός,

21
22
23
24
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Αξιολόγηση επιπτώσεων για το EMODnet
Όπως σχετικά µε την παρατήρηση πετρελαιοκηλίδων, κινήσεων πλοίων και αλιευτικής
δραστηριότητας
2002/413/ΕΚ
Για
την
περιγραφή
των
στατιστικών
περιφερειών
βλ.
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/basicnuts_regions_en.html
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τουλάχιστον, πληθυσµός κατοικεί εντός 50 χιλιοµέτρων από την ακτή25. Ο
ορισµός αυτός αφορά 446 περιφέρειες, 372 εκ των οποίων έχουν παράλια.
Κοινωνικοοικονοµικοί παράµετροι όπως είναι οι δείκτες πληθυσµού ή το
ΑΕγχΠ διατίθενται ελεύθερα µέσω του ιστοτόπου της Eurostat, για την
πλειονότητα αυτών των περιοχών. Όσον αφορά ορισµένες χώρες, όπως η
Πολωνία, η Σουηδία ή το ΗΒ, οι εν λόγω περιφέρειες είναι τόσο µεγάλες που
καλύπτουν και πληθυσµούς οι οποίοι κατοικούν βαθειά στην ενδοχώρα και
συνεπώς δεν µπορούν να εντοπιστούν τα ειδικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις
παράκτιες κοινότητες. Οι προσπάθειες για την συλλογή δεδοµένων µεγαλύτερης
ευκρίνειας δεν ήταν επιτυχείς λόγω απαγορευτικών τελών που επέβαλαν
ορισµένες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν διαθέτουν συστηµατική
µέθοδο διεκπεραίωσης αιτηµάτων για δεδοµένα και επειδή, για λόγους
απορρήτου, τα δεδοµένα δεν µπορούν να παρασχεθούν για περιφέρειες µε µια ή
δύο µόνον επιχειρήσεις σε έναν συγκεκριµένο τοµέα.
Τα οικονοµικά δεδοµένα – όπως είναι το εισόδηµα, οι δαπάνες, η απασχόληση –
που αφορούν τους τοµείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της
µεταποίησης αλιευµάτων συλλέγονται επίσης ως µέρος του πλαισίου συλλογής
δεδοµένων. Τα οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν τους ευρωπαϊκούς
αλιευτικούς στόλους συνοψίζονται σε ετήσια οικονοµική έκθεση26 σε εθνικό
επίπεδο και ολοένα και περισσότερο σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης27.
Πολλές περιφερειακές αρχές δηµιουργούν συστήµατα παράκτιων πληροφοριών
µε στόχο την διαχείριση και τον σχεδιασµό δραστηριοτήτων. Η οδηγία
INSPIRE και σειρά σχεδίων του Interreg28 αρχίζουν να εξασφαλίζουν ολοένα
και περισσότερο έναν ικανοποιητικό βαθµό διαλειτουργικότητας µεταξύ αυτών
των συστηµάτων.

25
26
27

28
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Το Αµβούργο προστέθηκε στον κατάλογο µολονότι δεν πληροί τα προαναφερόµενα κριτήρια.
Επιστηµονική, τεχνική και οικονοµική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) Ετήσια οικονοµική έκθεση
όσον αφορά τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο για το 2009, EUR 24069 –ISBN 978-92-79-13867-6
Ως θαλάσσια λεκάνη νοείται η λεκάνη όπου αναπτύσσονται αλιευτικές δραστηριότητες. Αυτή δεν
είναι πάντοτε η λεκάνη στα παράλια της οποίας εκφορτώνονται τα ψάρια ή όπου βρίσκεται ο
λιµένας νηολόγησης των οικείων σκαφών.
Πρόκειται για κοινοτική πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στην τόνωση της διαπεριφερειακής
συνεργασίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε το 1989 και χρηµατοδοτείται δυνάµει του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
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Πίνακας 1 Ο τρόπος µε τον οποίο οι πρωτοβουλίες της ΕΕ συµβάλλουν στην υποδοµή θαλάσσιων
δεδοµένων. ∆εν περιλαµβάνονται ερευνητικά σχέδια και εθνικές πρωτοβουλίες. ∆εν περιλαµβάνονται ούτε
«υποχρεώσεις» όπως η οδηγία INSPIRE. Ο πίνακας καλύπτει µόνον «µέτρα διευκόλυνσης» που
χρηµατοδοτούνται εν µέρει από τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
Παράµετροι

Συλλογή

Συγκέντρωση

εφαρµογή

Βαθυµετρία

ur-EMODnet

WISE marine

Γεωλογία

ur-EMODnet

Φυσική

GMES (όσον αφορά
το διάστηµα)

GMES (πλην των
των παράκτιων
ζωνών) , urEMODnet29

GMES,

Αλιεία
(συµπεριλαµβανοµένη
ς της οικονοµίας στον
τοµέα της αλιείας)

Πλαίσιο συλλογής
δεδοµένων για την
αλιεία14

Κοινό Κέντρο
Ερευνών (και λοιποί
χρήστες)

ICES30, ΕΤΟΕΑ31,
ΓΕΑΜ32,

Χηµεία

ur-EMODnet

WISE-Marine

Βιολογία

ur-EMODnet,
GMES33

WISE Marine

ur-EMODnetError!

WISE Marine

Ανθρώπινη
δραστηριότητα (εκτός
της αλιείας)34

Bookmark not defined.

∆εδοµένα που
αφορούν τις παράκτιες
ζώνες

4.8.

Eurostat

Προτάσεις για την βελτίωση των υφιστάµενων µέσων
Για την ενίσχυση των αποτελεσµάτων των προαναφερόµενων µέσων και
δράσεων η Επιτροπή προτείνει µια σειρά βελτιώσεων:
–

29
30
31
32
33
34
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Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα
δεδοµένα που προέρχονται από ερευνητικά προγράµµατα τα οποία
αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τοµέα της θάλασσας

∆εν περιλαµβάνονται µετρήσεις από το διάστηµα, συνεπώς η GMES δεν τροφοδοτεί το urEMODnet
∆ιεθνές Συµβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES).
Επιστηµονική, τεχνική και οικονοµική επιτροπή αλιείας, (ΕΤΟΕΑ) η οποία συστάθηκε δυνάµει
του άρθρου 33 του κανονισµού ΕΚ 2371/2002 του Συµβουλίου)
Γενική επιτροπή αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ)
Μετρήσεις χλωροφύλλης από το διάστηµα ως ένδειξη φυτοπλαγκτού
Εγκαταστάσεις εξόρυξης ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα, ακτοπλοϊκές µεταφορές, εξαγωγή
αµµοχάλικου, κλπ.
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και της ναυτιλίας και τα οποία χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, είναι
πιο διαθέσιµα για περαιτέρω χρήση.

35
36

37
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–

Σε συνέχεια σύστασης της ΕΕ για την ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών 35 η Επιτροπή θα εξετάσει ποια περαιτέρω µέτρα
απαιτούνται για την προώθηση παράκτιων συστηµάτων
πληροφόρησης

–

Θα χρηµατοδοτηθούν παρουσιάσεις των θαλάσσιων υπηρεσιών της
πρωτοβουλίας GMES µέσω του θέµατος του έβδοµου προγράµµατος
πλαίσιο που αφορά το διάστηµα έως το 2014. Εξετάζονται
διαφορετικές επιλογές όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί.

–

Βραχυπρόθεσµα η Επιτροπή θα µεριµνήσει για την πλήρη τήρηση
των νέων κανόνων πρόσβασης στα αλιευτικά δεδοµένα από τα
κράτη µέλη. Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα θα διερευνηθούν
τρόποι διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής για την πρόσβαση στα
δεδοµένα.

–

Για την βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων το WISE-Marine και
το EMODnet θα συνδυαστούν στο πλαίσιο της εφαρµογής της
οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Η υλοποίηση του
WISE-Marine προβλέπεται για τα µέσα του 2012 και θα επιτρέπει τη
συλλογή και παρουσίαση δεδοµένων των κρατών µελών σχετικά µε
το θαλάσσιο περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Όπως
και το EMODnet, το WISE-marine θα βασίζεται στο WISE, στο
υφιστάµενο σύστηµα υποβολής αναφορών, το οποίο χρησιµοποιείται
ήδη από τα κράτη µέλη για να υποβάλλουν τις αξιολογήσεις τους
όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

–

Η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει µια νέα δέσµη µέτρων για τη
βελτίωση της κάλυψης των δεδοµένων, την ευκρίνεια και το εύρος
των παραµέτρων που συγκεντρώνονται36,37.

–

Η Επιτροπή θα εξασφαλίζει την παροχή δεδοµένων από τους
οργανισµούς της σε τακτική βάση.

–

Υπό το ίδιο πρίσµα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να
παρέχουν δεδοµένα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για συγκεκριµένο
σκοπό, και, εφόσον είναι απαραίτητο, βάσει χρόνου και τόπου
συλλογής.

Το σχέδιο PEGASO, το οποίο στηρίζεται από το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο εξετάζει διαφορετικές
επιλογές.
όπως: επέκταση του γεωλογικού χάρτη στις ακτές της Ιβηρικής στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό·
αύξηση της ευκρίνειας της βαθυµετρίας από ένα τέταρτο του λεπτού έως ένα δέκατο του λεπτού,
τουλάχιστον· Επέκταση του αριθµού των παρασιτοκτόνων.
χρηµατοδότηση µέσω του προτεινόµενου χρηµατοδοτικού κανονισµού για την ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική
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–

Η Eurostat θα µελετήσει τις λεπτοµερείς παραµέτρους που αφορούν
τον πληθυσµό και την έκταση ώστε να εκφραστεί καλύτερα µε
παραµέτρους η επιρροή των παράκτιων ζωνών στις περιφέρειες της
ενδοχώρας, για στατιστικούς σκοπούς.

Συνεπώς, οι πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των ανεπαρκειών στο
ευρωπαϊκό σύστηµα θαλάσσιων δεδοµένων θα ακολουθήσουν διάφορες
κατευθύνσεις. Οι κύριοι στόχοι αυτών των πρωτοβουλιών είναι παρόµοιοι αλλά
όχι ταυτόσηµοι. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω δράση για τη δηµιουργία
συνεργιών µεταξύ των διαφορετικών εξελίξεων.
Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα µε στόχο την σύγκλιση των εν λόγω
πρωτοβουλιών, για να εξασφαλιστεί η οµαλή και συνεχής παροχή θαλάσσιων
δεδοµένων και ταυτόχρονα για να αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις στις
προσπάθειες που καταβάλλονται κατά τη συλλογή δεδοµένων. Οι εργασίες θα
περιλαµβάνουν:

38

39
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–

την διασφάλιση κοινών προτύπων38

–

την σταδιακή ευθυγράµµιση των πολιτικών όσον αφορά τα
δεδοµένα. Τελικός στόχος είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης
δίχως περιορισµό στη χρήση

–

τη διασφάλιση του ότι τα δεδοµένα τα οποία συγκεντρώνονται στο
πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως η «ur-EMODnet» ή το «Πλαίσιο
συλλογής δεδοµένων για την αλιεία» είναι κατάλληλα για τις
ανάγκες της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική

–

τη θέσπιση ειδικής δράσης ur-EMODnet εντός του 2010Error! Bookmark
not defined.
για την συγκέντρωση υλικών, επιτόπιων δεδοµένων για την
τροφοδότηση της GMES, για την επικύρωση των αποτελεσµάτων
του υποδείγµατος GMES και για την κάλυψη των παράκτιων υδά39
που δεν καλύπτονται από την GMES.

–

Το 2012-2013, αξιολόγηση των κενών στο δίκτυο παρακολούθησης,
µόλις γνωστοποιηθούν τα αποτελέσµατα του ur-EMODnet και των
δράσεων του πρωτοτύπου της «κεντρικής θαλάσσιας υπηρεσίας» της
πρωτοβουλίας GMES.

–

έναρξη διαλόγου µε χώρες-εταίρους και διεθνείς οργανισµούς µε
στόχο να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες της ΕΕ συµβάλλουν στη

συµπεριλαµβανοµένων της ονοµατολογίας, µορφοτύπων και µονάδων. Με τον τρόπο αυτό θα
εξασφαλιστεί η σύγκριση και ο συνδυασµός δεδοµένων τα οποία προέρχονται από διαφορετικές
πρωτοβουλίες. Η οδηγία ΙNSPIRE παρέχει το βασικό πλαίσιο. Η οδηγία INSPIRE είναι πλήρως
συµβατή µε τα διεθνή πρότυπα.
«Παράκτια ύδατα» είναι ένας επιστηµονικός όρος ο οποίος χρησιµοποιείται για τον καθορισµό
εκείνων των υδάτων όπου αβαθή ύδατα, σύνθετη παράκτια τοπογραφία και παλιρροϊκά ρεύµατα
έχουν ως αποτέλεσµα το φυσικό µοντέλο να απαιτεί µια πιο λεπτοµερή προσέγγιση σε σχέση µε
αυτή που προβλέπεται σήµερα στο πλαίσιο της θαλάσσιας βασικής υπηρεσίας GMES.
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δηµιουργία ενός παγκόσµιου και διαλειτουργικού συστήµατος
γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον.
5.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Μολονότι τα προαναφερόµενα µέσα και δράσεις παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα,
η ολοκλήρωση της θαλάσσιας γνώσης απαιτεί να καταβληθούν πιο εντατικές
προσπάθειες. Ένα συνεκτικό διασυνοριακό σύνολο δεδοµένων, απαιτεί µια
στοχοθετηµένη και λειτουργική αρχιτεκτονική. Η τελική µορφή αυτού του
συνόλου θα εξαρτηθεί από την επιχειρησιακή εµπειρία που θα αντληθεί από
σχέδια και πρωτοβουλίες όπως είναι το δίκτυο ur-EMODnet και το σχέδιο
«MyOcean». Ενδείκνυται, ωστόσο, ήδη στο παρόν στάδιο να επισηµανθούν
ορισµένα από τα στοιχεία που πρέπει να ενσωµατωθούν:

40
41

42
43
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1.

Τα θαλάσσια δεδοµένα στην Ευρώπη συλλέγονται σήµερα για
συγκεκριµένο σκοπό – για παράδειγµα µε στόχο την ασφαλή ναυτιλία ή
για την διαχείριση της αλιείας – µελλοντικός στόχος, ωστόσο, είναι να
προβλέπεται εξαρχής η συλλογή δεδοµένων για πολλαπλούς σκοπούς.

2.

Τα δεδοµένα πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πηγές
προέλευσής τους. Τα εν λόγω δεδοµένα πρέπει να φυλάσσονται υπό
ενδεδειγµένες συνθήκες σε εγκεκριµένα κέντρα δεδοµένων. Για
οιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα
σύµφωνα µε τον ορισµό της οδηγίας περί προστασίας των δεδοµένων40
πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

3.

Μια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή υποδοµή θαλάσσιων δεδοµένων πρέπει
να περιλαµβάνει σειρά θεµατικών οµάδων συγκέντρωσης41 στις οποίες να
έχει ανατεθεί το καθήκον της «συγκέντρωσης» δεδοµένων. Μια θεµατική
οµάδα συγκέντρωσης είναι µια κοινοπραξία οργανισµών που
συγκεντρώνει δεδοµένα σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα όπως
γεωλογικές στρώσεις ή χηµικές προσµείξεις.

4.

Για να επιτευχθεί η βιώσιµη λειτουργία των συστηµάτων θαλάσσιας
παρακολούθησης και ο εντοπισµός ζωτικής σηµασίας κενών στα εν λόγω
συστήµατα, απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε επίπεδο
θαλάσσιας λεκάνης. Αναµένεται η συµβολή υφιστάµενων οργανισµών
εντεταλµένων να ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν θαλάσσιες
λεκάνες, όπως η Περιφερειακή Σύµβαση για τις Θάλασσες42, τα
Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια Αλιείας και η «EuroGOOS»43 (η

Οδηγία 95/46/ΕΚ
Εδώ περιλαµβάνονται (1) η πρόσβαση σε όλες τις παρατηρήσεις που δεν έχουν υποστεί
επεξεργασία και οι οποίες φυλάσσονται σε κέντρα φύλαξης δεδοµένων ορισµένου τύπου (2) η
παραγωγή και διάδοση στιβάδων δεδοµένων όπου αναφέρεται η συχνότητα της παρατήρησης και
η ποιότητα των δεδοµένων (3) οµογενοποιηµένες στιβάδες δεδοµένων (υπό τη µορφή πλέγµατος
ή πολυγώνου) επί θαλάσσιων λεκανών ή µέσω αυτών.
Συµβάσεις OSPAR, HELCOM, Βαρκελώνης, Βουκουρεστίου
Η EuroGOOS είναι µια ένωση εθνικών κρατικών υπηρεσιών και ερευνητικών οργανισµών, οι
οποίοι έχουν αναλάβει την επιχειρησιακή ωκεανογραφία σε ευρωπαϊκή κλίµακα
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ευρωπαϊκή ένωση για το παγκόσµιο σύστηµα παρακολούθησης των
ωκεανών).
5.

Σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων είναι, ενδεχοµένως, σκόπιµο, η
κοινοτική στήριξη προς την υποδοµή θαλάσσιων δεδοµένων και
παρατήρησης να µετατοπιστεί πέρα από την συγκέντρωση δεδοµένων και
να επικεντρωθεί στην ανάλυση και στην εφαρµογή των εν λόγω
δεδοµένων· για παράδειγµα, για την στήριξη της παροχής δεικτών όσον
αφορά την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

6.

Η αρχιτεκτονική των γνώσεων απαιτεί µια διαδικασία λήψης αποφάσεων
στο πλαίσιο της οποίας θα αποφασίζεται ποια δεδοµένα θα συλλέγονται
και πώς αυτά πρέπει να συγκεντρώνονται. Απαιτείται επίσης η δηµιουργία
γραµµατείας για την διαχείριση της διαδικασίας.

Για την δηµιουργία µιας τέτοιας υποδοµής η Επιτροπή προτείνει:

44
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–

Η συλλογή γνώσεων να µην αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του
κράτους. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία πρέπει να αφιερώσει τους
κατάλληλους πόρους για να εξασφαλίσει την ενδεδειγµένη
διαφύλαξη των γνώσεων και, όταν αυτές δεν της είναι πλέον
απαραίτητες από εµπορικής πλευράς, να µεριµνά για την ευρύτερη
διάδοσή τους.

–

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την επικοινωνία µεταξύ των εθνικών
κέντρων φύλαξης δεδοµένων µέσω συζητήσεων σε τακτική βάση στο
πλαίσιο οµάδων παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
εµπειρογνωµόνων σε θέµατα δεδοµένων και στο πλαίσιο του
διαδικτυακού φόρουµ για θέµατα θαλάσσιου περιβάλλοντος µε
στόχο την προώθηση ορθών πρακτικών όσον αφορά την φύλαξη και
την διάδοση των δεδοµένων.

–

Για να διασφαλιστεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των αναγκών
παρακολούθησης, η Επιτροπή θα διερευνήσει τον τρόπο µε τον
οποίο µπορεί να λειτουργήσει ένας σταθµός ελέγχου θαλάσσιας
λεκάνης44 µέσω της θέσπισης πιλοτικών σχεδίωνError! Bookmark not
defined.
κατά την περίοδο 2011-2013.

–

Η Επιτροπή, µε βάση γνωµοδοτήσεις από κράτη µέλη, από σταθµούς
ελέγχου θαλάσσιων λεκανών και σύµφωνα µε τη γνώµη των ειδικών
της, θα συνεχίσει να καθορίζει προτεραιότητες για την συγκέντρωση
δεδοµένων στο ur-EMODnet αλλά κατά την περίοδο 2011-2013 θα
καταρτίσει πρόταση για πιο διαρκή διακυβέρνηση.

Οι σταθµοί ελέγχου θα ελέγχουν ανεξάρτητα στιβάδες δεδοµένων από κάθε θεµατική οµάδα
συλλογής, θα εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα από διαφορετικές οµάδες είναι αµοιβαία συµβατά
και θα καθορίζουν προτεραιότητες για περαιτέρω παρατηρήσεις οι οποίες θα βασίζονται στην
αλληλεπίδραση µε τοπικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Αυτοί οι σταθµοί ελέγχου πρέπει να
λειτουργούν εξ ονόµατος όλων των χρηστών θαλάσσιων δεδοµένων εντός της εν λόγω λεκάνης
λειτουργίας και να καλύπτουν όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά µε θαλάσσια δεδοµένα –
EMODnet, GMES, πλαίσιο συλλογής δεδοµένων, κλπ.
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–

6.

Η Επιτροπή θα συστήσει πρότυπη γραµµατείαError! Bookmark not defined.
για τη διαχείριση της διαδικασίας ur-EMODnet – ήτοι για την
προετοιµασία συνεδριάσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
των θεµατικών οµάδων συγκέντρωσης και των σταθµών ελέγχου
θαλάσσιων λεκανών, εξασφαλίζοντας την τήρηση των προθεσµιών
και την προετοιµασία ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η µεγαλύτερη πρόσβαση σε θαλάσσια δεδοµένα και στην παρατήρηση σχετικά
µε το θαλάσσιο περιβάλλον ελέγχθηκε από ανεξάρτητη οµάδα ειδικών στην
συλλογή, συγκέντρωση και εφαρµογή θαλάσσιων δεδοµένων. Η Επιτροπή,
επικουρούµενη από την εν λόγω οµάδα έκανε τις επιλογές της σχετικά µε
θεµατικές προτεραιότητες και µεθόδους εργασίας. Η οµάδα θα συµµετάσχει σε
επίσηµη µεσοπρόθεσµη αξιολόγηση η οποία θα ξεκινήσει το 2011 και θα
υποβάλει έκθεση στις αρχές του 2012. Στην εν λόγω αξιολόγηση θα
περιλαµβάνονται ποσοτικοί δείκτες οι οποίοι θα µετρούν την πρόσληψη
δεδοµένων από το πρωτότυπο ur-EMODnet από επιστήµονες, από τις αρχές και
από τον ιδιωτικό τοµέα. Θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε την πρόοδο που έχει
σηµειωθεί στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι τέθηκαν στην παρούσα
ανακοίνωση.
Η Επιτροπή θα προβεί επίσης στη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων των
κρατών µελών για να εξασφαλίσει τη συνοχή µε τις εν εξελίξει εργασίες στα
κράτη µέλη.

7.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι προτάσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφουν
δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή κατά την περίοδο 2011-2013.
Στο τέλος της εν λόγω περιόδου θα πραγµατοποιηθεί περαιτέρω αξιολόγηση
επιπτώσεων µε στόχο να δοθούν κατευθύνσεις όσον αφορά τα επόµενα βήµατα.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους να εκφράσουν την άποψή τους
σχετικά µε το παρόν σχέδιο.
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