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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη 
δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0139),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0103/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επίσης, είναι σημαντικό να 
τροποποιηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τα 
καθήκοντα του οργανισμού και, εν 
προκειμένω, να επαναληφθεί ο ορισμός 
των καθηκόντων του, όπως παρατίθεται 
στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008.

(7) Επίσης, είναι σημαντικό να 
τροποποιηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τα 
καθήκοντα του οργανισμού και, εν 
προκειμένω, να επαναληφθεί ο ορισμός 
των καθηκόντων του, όπως παρατίθεται 
στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αλλαγή του τίτλου του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1321/2004 και της ονομασίας 
του Οργανισμού συνεπάγεται την 
τροποποίηση όλων των σημείων του 
κειμένου του εν λόγω κανονισμού όπου 
αναφέρονται ο προηγούμενος τίτλος και η 
προηγούμενη ονομασία.

(8) Η αλλαγή του τίτλου του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1321/2004 και της ονομασίας 
του Οργανισμού συνεπάγεται την 
τροποποίηση όλων των σημείων του 
κειμένου του εν λόγω κανονισμού όπου 
αναφέρονται ο προηγούμενος τίτλος και η 
προηγούμενη ονομασία. Ομοίως όλες οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 που αναφέρουν την 
προηγούμενη ονομασία του Οργανισμού 
πρέπει να τροποποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εξ άλλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα 
καθήκοντά του τηρουμένου του ρόλου της 
Επιτροπής ως διαχειρίστριας των 
προγραμμάτων και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται 
από αυτήν, είναι σκόπιμο, αφενός μεν, να 
προβλεφθεί ρητώς ότι ο Οργανισμός 
διοικείται από τον εκτελεστικό του 
διευθυντή, υπό την εποπτεία του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται στον 

(10) Εξ άλλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα 
καθήκοντά του τηρουμένου του ρόλου της 
Επιτροπής ως διαχειρίστριας των 
προγραμμάτων και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται 
από αυτήν, είναι σκόπιμο, αφενός μεν, να 
προβλεφθεί ρητώς ότι ο Οργανισμός 
διοικείται από τον εκτελεστικό του 
διευθυντή, υπό την εποπτεία του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται στον 
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Οργανισμό από την Επιτροπή, αφετέρου 
δε, να αναφερθεί ότι ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού διαθέτει το ήμισυ των ψήφων.

Οργανισμό από την Επιτροπή, αφετέρου 
δε, να αναφερθεί ότι ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού διαθέτει το 30% των ψήφων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 1321/2004, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με πλειοψηφία δύο τρίτων, η Επιτροπή θα χρειάζεται την υποστήριξη 
τουλάχιστον του εκπροσώπου ενός κράτους μέλους για να ασκήσει βέτο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ομοίως, είναι αναγκαίο να δοθεί η 
δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εκπροσωπείται στο διοικητικό 
συμβούλιο ως παρατηρητής, καθόσον 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 
τονίζεται η χρησιμότητα στενής 
συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής. Είναι επίσης σκόπιμο, για 
λόγους χρηστής διαχείρισης των 
προγραμμάτων, να μειωθεί η διάρκεια της 
θητείας του εκτελεστικού διευθυντή από 
πέντε σε τέσσερα έτη.

(11) Ομοίως, είναι αναγκαίο να δοθεί η 
δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εκπροσωπείται στο διοικητικό 
συμβούλιο, καθόσον στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008 τονίζεται η χρησιμότητα 
στενής συνεργασίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. Είναι 
επίσης σκόπιμο, για λόγους χρηστής 
διαχείρισης των προγραμμάτων, να 
μειωθεί η διάρκεια της θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή από πέντε σε 
τέσσερα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΚ πρέπει να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο για να διασφαλίζεται ότι του 
παρέχεται η δέουσα και έγκαιρη ενημέρωση.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εξ άλλου, λαμβανομένου υπόψη του 
εύρους των καθηκόντων που ανατίθενται 
στον Οργανισμό, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η διαπίστευση ασφαλείας, 
πρέπει να καταργηθεί η σύσταση 
επιστημονικής και τεχνικής επιτροπής στο 
πλαίσιο του Οργανισμού και η επιτροπή 
ασφαλείας και προστασίας του 
συστήματος πρέπει να αντικατασταθεί από
επιτροπή διαπίστευσης ασφαλείας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS, 
επιφορτισμένη με τις εργασίες 
διαπίστευσης ασφαλείας και απαρτιζόμενη 
από αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, ενώ ο ΓΓ/ΥΕ και ο ESA 
έχουν ρόλο παρατηρητή.

(12) Εξ άλλου, λαμβανομένου υπόψη του 
εύρους των καθηκόντων που ανατίθενται 
στον Οργανισμό, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η διαπίστευση ασφαλείας, 
πρέπει να καταργηθεί η σύσταση 
επιστημονικής και τεχνικής επιτροπής στο 
πλαίσιο του Οργανισμού και η επιτροπή 
ασφαλείας και προστασίας του 
συστήματος πρέπει να αντικατασταθεί από
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS, 
επιφορτισμένη με τις εργασίες 
διαπίστευσης ασφαλείας και απαρτιζόμενη 
από αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, ενώ ο ΓΓ/ΥΕ και ο ESA 
έχουν ρόλο παρατηρητή.
(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο το 
κείμενο. Η έγκρισή της θα απαιτήσει αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η σύγχυση με την επιτροπολογία ο όρος "επιτροπή" αντικαθίσταται από τον 
όρο "συμβούλιο".

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004,

(20) Πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι 
κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από 
κάθε κράτος μέλος και από έναν 
αντιπρόσωπο διοριζόμενο από την 
Επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 
πενταετής. Η θητεία τους δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ. Στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου παρίσταται ως 
παρατηρητής ένας εκπρόσωπος του 
Κοινοβουλίου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από 
κάθε κράτος μέλος, δύο αντιπροσώπους 
διοριζόμενους από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και από έναν αντιπρόσωπο 
διοριζόμενο από την Επιτροπή. Κανένα 
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Η 
θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην υπονομεύονται οι νομοθετικές και εξελεγκτικές λειτουργίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κανένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έκαστο μέλος που αντιπροσωπεύει ένα 
κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο. Το μέλος 
που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή διαθέτει 
αριθμό ψήφων ίσο προς το σύνολο των 
ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού δεν συμμετέχει στην 

7. Έκαστο μέλος που αντιπροσωπεύει ένα 
κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαθέτει μία ψήφο. Το μέλος 
που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή διαθέτει 
αριθμό ψήφων ίσο προς το 30% του 
συνόλου των ψήφων των αντιπροσώπων 
των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
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ψηφοφορία. του Οργανισμού δεν συμμετέχει στην 
ψηφοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 1321/2004, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, η Επιτροπή έχοντας δικαίωμα ψήφου 
ίσο προς το 30% του συνόλου των ψήφων, θα χρειάζεται την υποστήριξη του εκπροσώπου 
τουλάχιστον ενός κράτους μέλους για να ασκήσει βέτο σε οιαδήποτε απόφαση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις 
διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνονται σε 
πλαίσιο συλλογικής ευθύνης για την 
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραμμα GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) είναι κοινοτικό έργο· συνεπώς πρέπει να υπάρχει συλλογική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαπίστευση ασφαλείας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του συμβουλίου διαπίστευσης 
ασφαλείας δρουν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά υπέρ του δημοσίου 
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συμφέροντος και δεν αναζητούν ούτε 
λαμβάνουν πολιτικές οδηγίες.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις 
της με την πλειοψηφία που προβλέπεται 
στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Κατά την ψηφοφορία στην 
επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων 
των κρατών μελών σταθμίζονται με τον 
τρόπο που ορίζεται στο προαναφερθέν 
άρθρο. Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν 
συμμετέχει στην ψηφοφορία.

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
εγκρίνει γνωμοδοτήσεις με πλειοψηφία 
τριών τετάρτων των αντιπροσώπων των 
κρατών μελών. Ο πρόεδρος του 
συμβουλίου δεν συμμετέχει στην 
ψηφοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση, 
δεδομένου ότι οι αποφάσεις διαπίστευσης ασφαλείας πρέπει να βασίζονται σε τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και κάθε ψήφος αντιπροσώπου στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
πρέπει επομένως να έχει την ίδια βαρύτητα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η έγκριση 
μιας απόφασης διαπίστευσης μπορεί να 
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έχει σημαντική επίπτωση στη σωστή 
διεξαγωγή των προγραμμάτων, για 
παράδειγμα ως προς το κόστος και το 
χρονοδιάγραμμα, ενημερώνει το 
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας. Το 
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη οιαδήποτε 
γνώμη της Επιτροπής και στην απόφασή 
του αποδεικνύει με ποιον τρόπο έλαβε 
υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει, ενδεχομένως, 
την επιτροπή των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων GNSS, που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 683/2008, σχετικά με την 
επιρροή των αποφάσεων της επιτροπής 
στην ομαλή λειτουργία των 
προγραμμάτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται εάν μια απόφαση διαπίστευσης 
θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του προγράμματος. Περιλαμβάνεται στην τροπολογία 14.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός αριθ. 1321/2004
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Παρεμβάλλεται το άρθρο 10α:
Άρθρο 10α

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη των 
καθηκόντων του Οργανισμού καθώς και 
για τις αποφάσεις που έλαβε το 
διοικητικό συμβούλιο. Προς τούτο και με 
την επιφύλαξη των εφαρμοστέων 
κανόνων ασφαλείας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
ημερήσιες διατάξεις για συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου και του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, τα 
αποτελέσματα των ψηφοφοριών και τα 
συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων 
και τους καταλόγους των αρχών και 
οργανώσεων στις οποίες ανήκουν τα 
άτομα που ορίζουν τα κράτη μέλη ως 
αντιπροσώπους τους. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώνονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με 
τον αντίκτυπο της λήψης αποφάσεων 
διαπίστευσης στην ομαλή λειτουργία των 
προγραμμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 α (νέο)
Κανονισμός αριθ. 683/2008
σε ολόκληρο το κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλα τα άρθρα όπου εμφανίζεται, η 
λέξη «Αρχή» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«Οργανισμός».
(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο 
το κείμενο. Η έγκρισή της θα απαιτήσει 
αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και 
Galileo) καθόρισε το νέο πλαίσιο δημόσιας διαχείρισης και χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Πρόβλεψε την αρχή του αυστηρού καταμερισμού 
ευθυνών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, της 
Αρχής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (στο εξής αποκαλούμενου «ESA») και 
ανέθεσε στην Επιτροπή την ευθύνη διαχείρισης των προγραμμάτων. Πρόβλεψε επίσης ότι η 
Αρχή (στο εξής αποκαλούμενη Οργανισμός σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής) κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται, εξασφαλίζει ότι τηρείται ο ρόλος της 
Επιτροπής ως διαχειρίστριας των προγραμμάτων και ότι η Αρχή δρα σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Επιτροπή.

Εξ αυτού έπεται ότι πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004 του Συμβουλίου με εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εξ άλλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του 
τηρουμένου του ρόλου της Επιτροπής ως διαχειρίστριας των προγραμμάτων και σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από αυτήν, είναι σκόπιμο, αφενός μεν, να 
προβλεφθεί ρητώς ότι ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό του διευθυντή, υπό την 
εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται 
στον Οργανισμό από την Επιτροπή, αφετέρου δε, να αναφερθεί ότι ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού διαθέτει το 30% των ψήφων. 
Δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία δύο 
τρίτων των μελών του, η Επιτροπή διαθέτοντας τον ένα τρίτο των ψήφων θα μπορεί να 
εμποδίζει, με την υποστήριξη τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, τη λήψη οιασδήποτε 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αντιβαίνει στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής. 

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 τονίζεται η χρησιμότητα στενής συνεργασίας μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Έχοντας υπόψη τη 
σημασία του ανωτέρω είναι επίσης αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού με δύο έδρες από 
τις τριάντα. Για να μην υπονομεύονται οι νομοθετικές και εξελεγκτικές λειτουργίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κανένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου.

Οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συλλογικής ευθύνης για την ασφάλεια της Κοινότητας και των κρατών μελών της. Οι 
εργασίες διαπίστευσης πρέπει να εκτελούνται με ανεξάρτητο τρόπο έναντι των 
διαχειριστικών αρχών των προγραμμάτων, και συγκεκριμένα, της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και του ESA, καθώς και των λοιπών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 
των προδιαγραφών ασφαλείας. Επομένως, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας (ο όρος 
επιτροπή έχει αντικατασταθεί από τον όρο συμβούλιο προς αποφυγή σύγχυσης με τις 
ρυθμίσεις της επιτροπολογίας) των ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS πρέπει να αποτελεί εντός 
του Οργανισμού αυτόνομο όργανο το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά τρόπο 
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ανεξάρτητο. Τα μέλη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας δρουν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά προς το δημόσιο συμφέρον και δεν πρέπει να αναζητούν ούτε να λαμβάνουν 
πολιτικές οδηγίες.

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας πρέπει να εγκρίνει αποφάσεις με πλειοψηφία τριών 
τετάρτων των αντιπροσώπων των κρατών μελών. Κάθε αντιπρόσωπος πρέπει να έχει μία 
ψήφο καθώς οι γνωμοδοτήσεις διαπίστευσης πρέπει να είναι τεχνικές και δεν πρέπει να 
εμπίπτουν σε πολιτικές οδηγίες.
Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η έγκριση μιας απόφασης διαπίστευσης μπορεί να έχει σημαντική 
επίπτωση στη σωστή διεξαγωγή των προγραμμάτων, για παράδειγμα ως προς το κόστος και 
το χρονοδιάγραμμα, ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας. Το 
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη οιαδήποτε κοινοποίηση εκ 
μέρους της Επιτροπής και στις αποφάσεις του τεκμηριώνει τους τρόπους με τους οποίους με 
τους οποίους έλαβε υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής. Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγεται 
οιοδήποτε στάδιο επιτροπολογίας και βελτιώνεται με τον τρόπο αυτό η αποτελεσματικότητα 
και καθίσταται μεγαλύτερη η υποχρέωση απόδοσης λογαριασμών του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας. Εξασφαλίζεται επίσης ο πολιτικός έλεγχος αυτού του τύπου των 
αποφάσεων καθώς η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον αντίκτυπο της λήψης αποφάσεων διαπίστευσης στην 
ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων.


