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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την υλοποίηση και εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής 
Πλοήγησης
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0814),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0464/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ευρωπαϊκή πολιτική δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης έχει ως στόχο να 
αποκτήσει η Ένωση δύο συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, το σύστημα 
που έχει δημιουργηθεί βάσει του 
προγράμματος Galileo και το σύστημα 
EGNOS (εφεξής «τα συστήματα»). Τα εν 

(1) Η ευρωπαϊκή πολιτική δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης έχει ως στόχο να 
αποκτήσει η Ένωση δύο συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, το σύστημα 
που έχει δημιουργηθεί βάσει του 
προγράμματος Galileo και το σύστημα 
EGNOS (εφεξής «τα συστήματα»). Τα εν 
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λόγω συστήματα απορρέουν από τα 
προγράμματα Galileo και EGNOS 
αντίστοιχα (εφεξής «τα προγράμματα»). 
Κάθε μία από τις δύο αυτές υποδομές 
περιλαμβάνει δορυφόρους και δίκτυο 
σταθμών εδάφους.

λόγω συστήματα απορρέουν από τα 
προγράμματα Galileo και EGNOS 
αντίστοιχα (εφεξής «τα προγράμματα»). 
Κάθε μία από τις δύο αυτές υποδομές 
χρησιμοποιεί δορυφόρους και δίκτυο 
σταθμών εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το πρόγραμμα EGNOS έχει ως στόχο 
να βελτιώσει την ποιότητα των σημάτων 
των υφιστάμενων παγκόσμιων 
δορυφορικών συστημάτων 
ραδιοπλοήγησης (εφεξής «GNSS» 
(Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα 
πλοήγησης)).

(3) Το πρόγραμμα EGNOS έχει ως στόχο 
να βελτιώσει την ποιότητα των σημάτων 
των διάφορων παγκόσμιων δορυφορικών 
συστημάτων ραδιοπλοήγησης (εφεξής 
«GNSS» (Παγκόσμιο δορυφορικό 
σύστημα πλοήγησης)).

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πρόγραμμα EGNOS βρίσκεται σε 
στάδιο λειτουργίας αφού ανακηρύχθηκε 
λειτουργική η ανοιχτή υπηρεσία του τον 
Οκτώβριο του 2009 και η υπηρεσία του 
« Safety of Life » τον Μάρτιο του 2011.

(10) Το πρόγραμμα EGNOS βρίσκεται σε 
στάδιο λειτουργίας αφού ανακηρύχθηκε 
λειτουργική η ανοιχτή υπηρεσία του τον 
Οκτώβριο του 2009 και η υπηρεσία του 
«Safety of Life» τον Μάρτιο του 2011.
Εντούτοις, η μη πλήρης γεωγραφική 
κάλυψη εμποδίζει πολλές περιφέρειες της 
Ένωσης να επωφεληθούν από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται βάσει του 
προγράμματος EGNOS. Ως εκ τούτου, 
απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να 
αποτελέσει η διασφάλιση της κάλυψης 
όλων των εδαφών των κρατών μελών. 
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Επίσης, θα ήταν κατάλληλη η επέκταση 
της κάλυψης, ιδίως, σε εδάφη υποψήφιων 
χωρών και τρίτων χωρών που 
καλύπτονται από τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
ουρανό και την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας. Αυτή η επέκταση σε τρίτες 
χώρες δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την 
κάλυψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την 
αποδοχή υπηρεσιών που παρέχονται 
βάσει των δύο προγραμμάτων. Η χρέωση 
της χρήσης ορισμένων υπηρεσιών θα 
αποτελούσε τέτοιο εμπόδιο. Έχοντας 
αυτό κατά νου, θα ήταν ορθό οι 
«υπηρεσίες ασφάλειας της ζωής» να 
παρέχονται δωρεάν. Η ίδια προσέγγιση 
θα πρέπει να ισχύει, επίσης, σχετικά με τη 
χρήση κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας 
από τα κράτη μέλη και συγκεκριμένους 
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνει, κατ’ αρχήν, τη συνολική 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων, 
πρέπει να προβλεφθεί ότι είναι και κύριος 
όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών 

(12) Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνει, κατ’ αρχήν, τη συνολική 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων, 
πρέπει να προβλεφθεί ότι είναι και κύριος 
όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών 
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στοιχείων που παράγονται ή 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων. Για να καταστούν πλήρως 
σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
κυριότητας, πρέπει να θεσπιστούν οι 
αναγκαίες ρυθμίσεις με τους υφιστάμενους 
κυρίους, ιδίως για τα ουσιώδη τμήματα 
των υποδομών και για την ασφάλειά τους. 
Για να διευκολυνθούν οι αγορές να 
υιοθετήσουν τη δορυφορική 
ραδιοπλοήγηση, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες μπορούν 
να κάνουν βέλτιστη χρήση, ιδίως, των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που 
απορρέουν από τα προγράμματα και 
ανήκουν στην Ένωση, συγκεκριμένα στο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

στοιχείων που παράγονται ή 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων. Για να καταστούν πλήρως 
σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
κυριότητας, πρέπει να θεσπιστούν οι 
αναγκαίες ρυθμίσεις με τους υφιστάμενους 
κυρίους, ιδίως για τα ουσιώδη τμήματα
των υποδομών και για την ασφάλειά τους. 
Για να διευκολυνθούν οι αγορές να 
υιοθετήσουν τη δορυφορική 
ραδιοπλοήγηση, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες μπορούν 
να κάνουν βέλτιστη χρήση, ιδίως, των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που 
απορρέουν από τα προγράμματα και 
ανήκουν στην Ένωση, συγκεκριμένα στο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι 
μπορεί να μεταβιβάζει ή να παραχωρεί 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προκύπτουν από εργασία βάσει των 
προγραμμάτων σε τρίτες χώρες, εφόσον 
θεωρείται κατάλληλο στη βάση ανά 
περίπτωση αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 α) Τα περιουσιακά στοιχεία που 
δημιουργούνται ή αναπτύσσονται εκτός 
των προγραμμάτων δεν επηρεάζονται 
από τις διατάξεις περί ιδιοκτησίας που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Εντούτοις, τέτοιου είδους περιουσιακά 
στοιχεία μπορεί, κατά περίπτωση, να 
σχετίζονται με την επίδοση των 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών εκτός των προγραμμάτων, η 
Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τρίτα 
μέρη να επικεντρώσουν την προσοχή τους 
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σε τέτοια σχετικά περιουσιακά στοιχεία 
και, όπου κρίνεται ωφέλιμο για τα 
προγράμματα, να διαπραγματευτεί την 
κατάλληλη χρήση τους.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συνέχιση των προγραμμάτων, είναι ανάγκη 
να θεσπιστεί κατάλληλο δημοσιονομικό 
πλαίσιο για να είναι σε θέση η Ένωση να 
συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναφέρεται το ποσό που απαιτείται, για 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να 
χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του 
σταδίου εγκατάστασης του Galileo καθώς 
και η λειτουργία των συστημάτων.

(14) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συνέχιση των προγραμμάτων, είναι ανάγκη 
να θεσπιστεί κατάλληλο δημοσιονομικό 
πλαίσιο για να είναι σε θέση η Ένωση να 
συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναφέρεται το ποσό που απαιτείται, για 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να 
χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του 
σταδίου εγκατάστασης του Galileo καθώς 
και η εκμετάλλευση των συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της 
Επιτροπής με ημερομηνία 29 Ιουνίου 
2011, αποφάσισαν να διαθέσουν μέγιστο 
ποσό [7897] εκατομμυρίων ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα 
τρέχοντα προγράμματα της περιόδου από 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020. Είναι σκόπιμο να 

(15) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της 
Επιτροπής με ημερομηνία 29 Ιουνίου 
2011, αποφάσισαν να διαθέσουν μέγιστο 
ποσό [7897] εκατομμυρίων ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα 
τρέχοντα προγράμματα της περιόδου από 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020. Για λόγους σαφήνειας 
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διευκρινιστεί ότι αυτές οι δραστηριότητες 
καλύπτουν επίσης την προστασία των 
συστημάτων και τη λειτουργία τους, και 
κατά την εκτόξευση των δορυφόρων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, μια συνεισφορά στο 
κόστος που απαιτείται για την παροχή 
υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει αυτή την 
προστασία, όπως παρέχεται στο πλαίσιο 
του προγράμματος παρακολούθησης της 
κατάστασης στο διάστημα (« Space 
Situational Awareness ») μεταξύ άλλων, θα 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό που διατίθεται για το 
πρόγραμμα στο μέτρο των δυνατοτήτων 
που απορρέουν από την αυστηρή 
διαχείριση του κόστους και τηρώντας 
πλήρως το προαναφερόμενο συνολικό 
ποσό που καθορίστηκε στο άρθρο [x] του 
κανονισμού του Συμβουλίου XYZ για τον 
καθορισμό του δημοσιονομικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020. Ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει, για τη συνέχιση των 
προγραμμάτων, χρηματοδοτική στήριξη 
που αποτελεί προνομιακή αναφορά, κατά 
την έννοια του άρθρου [17] της 
διοργανικής συμφωνίας της xx/yy/201z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα 
και για τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και κατά την έννοια του άρθρου 
14 [της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2011] για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020 [].

και για τη συμβολή στον έλεγχο των 
εξόδων, το συνολικό ποσό πρέπει να 
διαιρεθεί σε κατηγορίες. Εντούτοις, προς 
όφελος της ευελιξίας, η Επιτροπή πρέπει 
να μπορεί να ανακατανέμει κονδύλια από 
τη μία κατηγορία στην άλλη. Οι
δραστηριότητες του προγράμματος πρέπει 
να περιλαμβάνουν επίσης την προστασία 
των συστημάτων και τη λειτουργία τους, 
και κατά την εκτόξευση των δορυφόρων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μια συνεισφορά στο 
κόστος που απαιτείται για την παροχή 
υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει αυτή την 
προστασία, όπως παρέχεται στο πλαίσιο 
του προγράμματος παρακολούθησης της 
κατάστασης στο διάστημα (« Space 
Situational Awareness ») μεταξύ άλλων, θα 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό που διατίθεται για το 
πρόγραμμα στο μέτρο των δυνατοτήτων 
που απορρέουν από την αυστηρή 
διαχείριση του κόστους και τηρώντας 
πλήρως το προαναφερόμενο συνολικό 
ποσό που καθορίστηκε στο άρθρο [x] του 
κανονισμού του Συμβουλίου XYZ για τον 
καθορισμό του δημοσιονομικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020. Ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει, για τη συνέχιση των 
προγραμμάτων, χρηματοδοτική στήριξη 
που αποτελεί προνομιακή αναφορά, κατά 
την έννοια του άρθρου [17] της 
διοργανικής συμφωνίας της xx/yy/201z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα 
και για τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και κατά την έννοια του άρθρου 
14 [της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2011] για 
τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020 [].

Or. en
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Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι 
δραστηριότητες για τις οποίες διατίθενται 
οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης 
που χορηγούνται στα προγράμματα την 
περίοδο 2014-2020 βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι πιστώσεις αυτές πρέπει να 
διατεθούν κυρίως για τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με το στάδιο της 
εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, 
περιλαμβανομένων των ενεργειών 
διαχείρισης και παρακολούθησης αυτού 
του σταδίου καθώς και των ενεργειών που 
συνδέονται με τη λειτουργία του 
συστήματος που προέρχεται από το 
πρόγραμμα Galileo, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
ή προπαρασκευαστικών ενεργειών, και του 
συστήματος EGNOS. Πρέπει επίσης να 
διατεθούν για τη χρηματοδότηση 
ορισμένων άλλων δραστηριοτήτων που 
είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των στόχων των 
προγραμμάτων.

(16) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι 
δραστηριότητες για τις οποίες διατίθενται 
οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης 
που χορηγούνται στα προγράμματα την 
περίοδο 2014-2020 βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι πιστώσεις αυτές πρέπει να 
διατεθούν κυρίως για τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με το στάδιο της 
εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, 
περιλαμβανομένων των ενεργειών 
διαχείρισης και παρακολούθησης αυτού 
του σταδίου καθώς και των ενεργειών που 
συνδέονται με τη λειτουργία του 
συστήματος που προέρχεται από το 
πρόγραμμα Galileo, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
ή προπαρασκευαστικών ενεργειών, και του 
συστήματος EGNOS. Πρέπει επίσης να 
διατεθούν για την κάλυψη 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 
μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων και για τη χρηματοδότηση 
ορισμένων άλλων δραστηριοτήτων που 
είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
καλύπτουν τις εργασίες που 
χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που 

(18) Είναι μεγίστης σημασίας να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση υπηρεσιών που 
προσφέρονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων, να εξασφαλισθεί η καλή 
κοινωνικοοικονομική απόδοση των 
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διατίθενται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Horizon 2020», 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία, όπως είναι οι εργασίες 
που συνδέονται με την ανάπτυξη 
εφαρμογών των συστημάτων. Οι εργασίες 
αυτές θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης υπηρεσιών που προσφέρονται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων, την 
εξασφάλιση καλής κοινωνικοοικονομικής 
απόδοσης των επενδύσεων της Ένωσης 
και την αύξηση της τεχνογνωσίας των 
επιχειρήσεων της Ένωσης όσον αφορά την 
τεχνολογία της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης.

επενδύσεων της Ένωσης και να αυξηθεί η 
τεχνογνωσία των επιχειρήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την τεχνολογία της 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Αυτός 
πρέπει να είναι ο στόχος δραστηριοτήτων 
που αφορούν τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν έργο το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ένα 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία, και πραγματοποιήθηκε 
σε σχέση με τα προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εξάλλου, θα πρέπει τα έσοδα από τα 
συστήματα να εισπράττονται από την 
Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απόσβεση των προηγούμενων 
επενδύσεών της. Ωστόσο, στις συμβάσεις 
που συνάπτονται με επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός 
επιμερισμού των εσόδων.

(19) Εξάλλου, θα πρέπει όλα τα έσοδα από 
τα συστήματα να εισπράττονται από την 
Ένωση και να χρησιμοποιούνται για 
στήριξη των προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που προορίζονται για τη 
μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων. Ωστόσο, στις συμβάσεις 
που συνάπτονται με επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός 
επιμερισμού των εσόδων.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010, για τη σύσταση Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων. Αποτελεί 
οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως 
οργανισμός βάσει του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο να του ανατεθούν 
ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την ασφάλεια των προγραμμάτων, με τον 
ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά 
ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής και με τη 
συμβολή του στην εμπορική 
εκμετάλλευση των συστημάτων. Είναι 
επίσης σκόπιμο να αναλάβει καθήκοντα 
που μπορεί να του αναθέσει η Επιτροπή 
μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων 
εξουσιοδότησης που καλύπτουν διάφορα 
άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που 
συνδέονται με τα προγράμματα, οι οποίες 
περιλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται 
με στάδια λειτουργίας των συστημάτων 
και με την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Προκειμένου να είναι σε 
θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές 
της εξουσίες, οι συμβάσεις αυτές 
εξουσιοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν 
ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των 

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010, για τη σύσταση Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων. Αποτελεί 
οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως 
οργανισμός βάσει του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο να του ανατεθούν 
ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την ασφάλεια των προγραμμάτων, με τον 
ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά 
ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής και με την 
προώθηση και εμπορία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Πρέπει, επίσης, να 
καθιερώσει στενή επαφή με τους χρήστες 
και τους δυνητικούς χρήστες των 
υπηρεσιών που παρέχονται βάσει των 
προγραμμάτων και να συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις 
και την εξέλιξή τους στην αγορά 
δορυφορικής πλοήγησης. Επιπλέον, 
πρέπει να επισημάνει τομείς όπου 
κανονισμοί θα μπορούσαν να 
προσαρμοστούν ή να θεσπιστούν 
προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη 
του GNSS και να εκτελεί καθήκοντα που 
στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναλάβει καθήκοντα που μπορεί να του 
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κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό 
του ευρωπαϊκού GNSS.

αναθέσει η Επιτροπή μέσω μίας ή 
περισσότερων συμβάσεων εξουσιοδότησης 
που καλύπτουν διάφορα άλλα 
συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται 
με τα προγράμματα, οι οποίες 
περιλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται 
με στάδια λειτουργίας των συστημάτων. 
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί 
πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, οι 
συμβάσεις αυτές εξουσιοδότησης πρέπει 
να περιλαμβάνουν ιδίως τους γενικούς 
όρους διαχείρισης των κονδυλίων που 
διατίθενται στον οργανισμό του 
ευρωπαϊκού GNSS.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Ένωση αναμένεται να συνάψει με 
τον ΕΟΔ πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης, η οποία να καλύπτει τις 
τεχνικές και προγραμματικές πτυχές. 
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί 
πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, η 
συμφωνία εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον ΕΟΔ. Σχετικά με τις δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
την Ένωση, οι όροι αυτοί αναμένεται να 
εγγυηθούν έναν βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο 
με τον βαθμό που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ 
ήταν οργανισμός της Ένωσης.

(24) Για το στάδιο εγκατάστασης του 
προγράμματος Galileo, η Ένωση 
αναμένεται να συνάψει με τον ΕΟΔ 
πολυετή σύμβαση εξουσιοδότησης, η 
οποία να ορίζει τα καθήκοντα του 
οργανισμού σε αυτό το στάδιο. 
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί 
πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, η 
συμφωνία εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον ΕΟΔ, παρέχοντας παράλληλα 
επαρκή ευελιξία στον οργανισμό να 
εκτελεί αποτελεσματικά τα τεχνικά 
καθήκοντά του. Σχετικά με τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
αποκλειστικά από την Ένωση, οι όροι 
αυτοί αναμένεται να εγγυηθούν έναν 
βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο με τον βαθμό 
που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ ήταν 
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οργανισμός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24 α) Για τη φάση λειτουργίας των 
προγραμμάτων, ο οργανισμός του 
ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να συνάψει 
συμφωνίες εργασίας με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος οι οποίες θα 
ορίζουν τα καθήκοντα του τελευταίου 
όσον αφορά την ανάπτυξη της 
μελλοντικής γενιάς συστημάτων και την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με 
την υφιστάμενη γενιά συστημάτων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης που αφορούν την 
εξέλιξη των συστημάτων πρέπει να 
χρηματοδοτούνται βάσει του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την 
Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των 
πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον 

(28) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την 
Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των 
πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον 
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μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη 
πηγή. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η 
ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»). Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και 
μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να 
μετριασθούν οι κίνδυνοι του 
προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να 
εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος 
των προγραμμάτων, του κόστους και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να επιδιώκεται 
προμήθεια από πολλαπλές πηγές. Οι 
βιομηχανίες της Ένωσης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε 
μη ευρωπαϊκές πηγές για ορισμένα δομικά 
στοιχεία και υπηρεσίες σε περίπτωση 
αποδεδειγμένων ουσιαστικών 
πλεονεκτημάτων από άποψη ποιότητας και 
κόστους, λαμβανομένων υπόψη, ωστόσο, 
του στρατηγικού χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και των απαιτήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και τον 
έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να 
αξιοποιούνται οι επενδύσεις, η πείρα και οι 
γνώσεις της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, 
ανάπτυξης και επικύρωσης των 
προγραμμάτων και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη 
πηγή. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η 
ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»). Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και 
μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να 
μετριασθούν οι κίνδυνοι του 
προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να 
εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος 
των προγραμμάτων, του κόστους και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να επιδιώκεται 
προμήθεια από πολλαπλές πηγές. Οι 
βιομηχανίες της Ένωσης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε 
μη ευρωπαϊκές πηγές για ορισμένα δομικά 
στοιχεία και υπηρεσίες σε περίπτωση 
αποδεδειγμένων ουσιαστικών 
πλεονεκτημάτων από άποψη ποιότητας και 
κόστους, λαμβανομένων υπόψη, ωστόσο, 
του στρατηγικού χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και των απαιτήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και τον 
έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να 
αξιοποιούνται οι επενδύσεις, η πείρα και οι 
γνώσεις της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, 
ανάπτυξης και επικύρωσης των 
προγραμμάτων και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
δομή της βιομηχανίας του διαστήματος 
και της στρατηγικής αξίας της, είναι 
επίσης σημαντικό, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, να 
δοθεί προσοχή στη σημασία της 
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διατήρησης της βιομηχανικής 
ικανότητας του τομέα διαστήματος στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Προκειμένου να καθοριστούν τα 
αναγκαία μέτρα για την εγγύηση της 
συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης και 
για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των 
συστημάτων και η λειτουργία τους, πρέπει 
να παραχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτούς 
τους δύο τομείς αρμοδιότητας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται 
κατάλληλα η Επιτροπή κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, είναι σκόπιμο 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(37) Προκειμένου να καθοριστούν τα 
αναγκαία μέτρα για την εγγύηση της 
συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης και 
για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των 
συστημάτων και η λειτουργία τους, καθώς 
και να καθιερωθεί ένα πλαίσιο 
διαχείρισης των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, πρέπει να 
παραχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτούς 
τους δύο τομείς αρμοδιότητας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται 
κατάλληλα η Επιτροπή κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
οφείλει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ορθή διαβίβαση των συναφών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προγράμματα Galileo και EGNOS 
καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που 
απαιτούνται για τον καθορισμό, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση, την κατασκευή, 
τη λειτουργία, την ανανέωση και τη 
βελτίωση των δύο ευρωπαϊκών 
συστημάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, δηλαδή του συστήματος 
που έχει συσταθεί δυνάμει του 
προγράμματος Galileo και του συστήματος 
EGNOS καθώς και για την κατοχύρωση 
της ασφάλειάς τους.

1. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
δορυφορικής πλοήγησης, Galileo και 
EGNOS, καλύπτουν όλες τις 
δραστηριότητες που απαιτούνται για τον 
καθορισμό, την ανάπτυξη, την επικύρωση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία, την 
ανανέωση και τη βελτίωση των δύο 
ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, δηλαδή του συστήματος 
που έχει συσταθεί δυνάμει του 
προγράμματος Galileo και του συστήματος 
EGNOS καθώς και για την κατοχύρωση 
της ασφάλειάς τους.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα που έχει δημιουργηθεί 
βάσει του προγράμματος Galileo είναι μια 
αυτόνομη υποδομή του παγκόσμιου 
συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
(GNSS), το οποίο περιλαμβάνει μια 
συστοιχία δορυφόρων και ένα παγκόσμιο 
δίκτυο σταθμών εδάφους.

2. Το σύστημα που έχει δημιουργηθεί 
βάσει του προγράμματος Galileo είναι μια 
αυτόνομη υποδομή του παγκόσμιου 
συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
(GNSS), το οποίο είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για μη στρατιωτικούς 
σκοπούς και περιλαμβάνει μια συστοιχία 
δορυφόρων και ένα παγκόσμιο δίκτυο 
σταθμών εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα EGNOS είναι μια υποδομή 3. Το σύστημα EGNOS είναι μια υποδομή 
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για τον έλεγχο και τη διόρθωση των 
σημάτων που εκπέμπονται από τα 
υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. 
Περιλαμβάνει σταθμούς εδάφους και 
μερικούς πομποδέκτες εγκατεστημένους σε 
γεωσταθερούς δορυφόρους.

για την παροχή διορθωμένων και 
βελτιωμένων σημάτων που εκπέμπονται 
από τα διάφορα παγκόσμια συστήματα 
δορυφορικής πλοήγησης. Περιλαμβάνει 
σταθμούς εδάφους και μερικούς 
πομποδέκτες εγκατεστημένους σε 
γεωσταθερούς δορυφόρους.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή «υπηρεσίας ασφάλειας της 
ζωής» (αποκαλούμενης «Safety of Life 
Service» ή SoL), η οποία προορίζεται για 
τους χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια 
είναι ζωτικής σημασίας. συγκεκριμένα, η 
υπηρεσία αυτή ικανοποιεί επίσης τις 
απαιτήσεις για αδιάλειπτη, διαθέσιμη και 
επακριβή λειτουργία και περιλαμβάνει 
μήνυμα ακεραιότητας με το οποίο ο 
χρήστης ενημερώνεται σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας του συστήματος,

β) παροχή δωρεάν "υπηρεσίας ασφάλειας 
της ζωής" (SoL), η οποία προορίζεται για 
τους χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια 
είναι ζωτικής σημασίας. Η υπηρεσία αυτή 
ανταποκρίνεται επίσης στις απαιτήσεις 
συνέχειας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας 
που επιβάλλονται σε ορισμένους τομείς και 
περιλαμβάνει μια λειτουργία ακεραιότητας 
που μπορεί να προειδοποιήσει τον χρήστη 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή «κρατικά ρυθμιζόμενης 
υπηρεσίας» (αποκαλούμενης «Public 
Regulated Service » ή PRS), η οποία έχει 
δεσμευθεί αποκλειστικά για τους χρήστες 
που έχουν λάβει άδεια από τις κυβερνήσεις 
για ευαίσθητες εφαρμογές για τις οποίες 
απαιτείται εξαιρετικά αδιάλειπτη 
υπηρεσία· η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί 

δ) παροχή «κρατικά ρυθμιζόμενης 
υπηρεσίας» (αποκαλούμενη «Public 
Regulated Service» ή PRS), η οποία 
προορίζεται αποκλειστικά για τους 
χρήστες που έχουν λάβει άδεια από τους 
κρατικούς φορείς για ευαίσθητες 
εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται 
εξαιρετικά απρόσκοπτη υπηρεσία. Αυτή η 
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σήματα ανθεκτικά και κρυπτογραφημένα· υπηρεσία χρησιμοποιεί σήματα ανθεκτικά 
και κρυπτογραφημένα και παρέχεται 
δωρεάν στα κράτη μέλη, τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή «υπηρεσίας ασφάλειας της 
ζωής» (SoL), η οποία προορίζεται για τους 
χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι 
ζωτικής σημασίας· συγκεκριμένα, η 
υπηρεσία αυτή ικανοποιεί επίσης τις 
απαιτήσεις για αδιάλειπτη, διαθέσιμη και 
ακριβή λειτουργία σε ορισμένους τομείς 
και περιλαμβάνει μήνυμα ακεραιότητας με 
το οποίο ο χρήστης ενημερώνεται σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του 
συστήματος στην καλυπτόμενη ζώνη 
κάλυψης.

γ) παροχή δωρεάν "υπηρεσίας ασφάλειας 
της ζωής" (SoL), η οποία προορίζεται για 
τους χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια 
είναι ζωτικής σημασίας. συγκεκριμένα, η 
υπηρεσία αυτή ικανοποιεί επίσης τις 
απαιτήσεις για αδιάλειπτη, διαθέσιμη και 
ακριβή λειτουργία σε ορισμένους τομείς 
και περιλαμβάνει μήνυμα ακεραιότητας με 
το οποίο ο χρήστης ενημερώνεται σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του 
συστήματος στην καλυπτόμενη ζώνη 
κάλυψης.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EGNOS έχει επίσης ως 
ειδικό στόχο να επεκτείνει τη γεωγραφική 
κάλυψη αυτών των υπηρεσιών στο σύνολο 
της επικράτειας της Ένωσης και, 
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά εμπόδια 
και τις διεθνείς συμφωνίες, σε άλλες 
περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στα 
εδάφη των τρίτων χωρών στα οποία 

Το πρόγραμμα EGNOS έχει επίσης ως 
ειδικό στόχο να επεκτείνει, το 
συντομότερο δυνατό, τη γεωγραφική 
κάλυψη αυτών των υπηρεσιών στο σύνολο 
της επικράτειας της Ένωσης και, 
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά εμπόδια 
και τις διεθνείς συμφωνίες, σε άλλες 
περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στα 



PR\904241EL.doc 21/55 PE489.561v02-00

EL

εκτείνεται ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. εδάφη υποψήφιων χωρών και των τρίτων 
χωρών στα οποία εκτείνεται ο ενιαίος 
ευρωπαϊκός ουρανός και η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους 
κανόνες για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των συστημάτων στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης.

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους 
κανόνες για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των συστημάτων στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα στάδιο ανάπτυξης και επικύρωσης, 
που περιλαμβάνει την κατασκευή και την 
εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων, την 
εγκατάσταση των πρώτων υποδομών στο 
έδαφος και όλες τις εργασίες και 
επιχειρήσεις που θα επιτρέψουν την 
επικύρωση του συστήματος σε τροχιά· ο 
στόχος είναι να λήξει το στάδιο αυτό το 
2013·

β) ένα στάδιο ανάπτυξης και επικύρωσης, 
το οποίο προγραμματίζεται να λήξει το 
2013, που περιλαμβάνει την κατασκευή 
και την εκτόξευση των πρώτων 
δορυφόρων, την εγκατάσταση των πρώτων 
υποδομών στο έδαφος και όλες τις 
εργασίες και επιχειρήσεις που θα 
επιτρέψουν την επικύρωση του 
συστήματος σε τροχιά·

Or. en
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Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα στάδιο εγκατάστασης, το οποίο 
περιλαμβάνει τη δημιουργία και την 
προστασία του συνόλου των δορυφορικών 
και επίγειων υποδομών καθώς και τις 
επιχειρήσεις που συνδέονται με την εν 
λόγω δημιουργία και που περιλαμβάνει τις 
προετοιμασίες για το στάδιο λειτουργίας· ο 
στόχος είναι το στάδιο αυτό, το οποίο 
άρχισε το 2008, να λήξει το 2020·

γ) ένα στάδιο εγκατάστασης, που θα λήξει 
το 2020, το οποίο περιλαμβάνει τη 
δημιουργία και την προστασία του 
συνόλου των δορυφορικών και επίγειων 
υποδομών καθώς και τις επιχειρήσεις που 
συνδέονται με την εν λόγω δημιουργία και 
που περιλαμβάνει τις προετοιμασίες για το 
στάδιο λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένα στάδιο λειτουργίας, που 
περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής, 
τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, 
την ανανέωση και την προστασία του 
συστήματος, τις διαδικασίες πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, την παροχή και την εμπορία
των υπηρεσιών και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την 
ανάπτυξη του συστήματος και την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
προγράμματος· ο στόχος είναι το στάδιο 
αυτό να αρχίσει προοδευτικά μεταξύ 2014 
και 2015, με την παροχή των πρώτων 
υπηρεσιών.

δ) ένα στάδιο λειτουργίας, που 
περιλαμβάνει λειτουργικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της υποδομής, της 
συντήρησης, της συνεχούς ανανέωσης
και της προστασίας του συστήματος, των 
διαδικασιών πιστοποίησης και 
τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα και της παροχής, προώθησης
και εμπορίας των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, 
και των εφαρμογών και υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται βάσει αυτών των 
υπηρεσιών, δραστηριότητες ανάπτυξης 
και εγκατάστασης για την εξέλιξη και τις 
μελλοντικές γενιές του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών
και κάθε άλλη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την ανάπτυξη του 
συστήματος και την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του προγράμματος Το
στάδιο αυτό θα αρχίσει το 2014 με την 
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παροχή των πρώτων υπηρεσιών. Η πλήρης 
λειτουργική ικανότητά του θα επιτευχθεί
το 2020.

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λειτουργία του συστήματος EGNOS Λειτουργία του συστήματος EGNOS

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η λειτουργία του συστήματος EGNOS 
περιλαμβάνει πρωτίστως τη διαχείριση της 
υποδομής, τη συντήρηση, τη συνεχή 
τελειοποίηση, την ανανέωση και την 
προστασία του συστήματος, τις 
διαδικασίες διαπίστευσης, πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, το σύνολο των στοιχείων που 
δικαιολογούν την αξιοπιστία του 
συστήματος και της λειτουργίας του καθώς 
και την παροχή και την εμπορία των 
υπηρεσιών.

Η λειτουργία του συστήματος EGNOS 
περιλαμβάνει πρωτίστως λειτουργικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της υποδομής, της 
συντήρησης, της συνεχούς ανανέωσης
και της προστασίας του συστήματος, των 
διαδικασιών πιστοποίησης και 
τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα και της παροχής, προώθησης 
και εμπορίας των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 
και των εφαρμογών και υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται βάσει αυτών των 
υπηρεσιών, δραστηριότητες ανάπτυξης 
και εγκατάστασης για την εξέλιξη και τις 
μελλοντικές γενιές του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών,  
το σύνολο των στοιχείων που 
δικαιολογούν την αξιοπιστία του 
συστήματος και της λειτουργίας του καθώς 
και την παροχή και την εμπορία των 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά ιδίως, για τη βέλτιστη 
χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας της Ένωσης.

Η Επιτροπή μεριμνά για τη βέλτιστη 
χρήση των περιουσιακών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
Διαχειρίζεται, ιδίως, τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν 
από το έργο που πραγματοποιείται βάσει 
των προγραμμάτων όσο το δυνατό 
αποτελεσματικότερα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερομένων μερών και την ανάγκη 
διασφάλισης της αρμονικής ανάπτυξης 
της αγοράς και νέων τεχνολογιών. Για τον 
σκοπό αυτόν, διασφαλίζει ότι οι 
συμβάσεις που τίθενται σε ισχύ βάσει των 
προγραμμάτων περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα μεταβίβασης ή 
παραχώρησης δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας που απορρέουν από το έργο 
που πραγματοποιείται βάσει των 
προγραμμάτων σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθιερώνει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 34, ένα πλαίσιο για τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2.
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Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δραστηριότητες που συνδέονται με το 
στάδιο εγκατάστασης του προγράμματος 
Galileo, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης 
του εν λόγω σταδίου·

α) οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα 
τμήματα διαστήματος και αναβάθμισης 
του προγράμματος Galileo, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των 
δράσεων εγκατάστασης του σχηματισμού 
αναφοράς μαζί με τα απαραίτητα 
εξαρτήματα, των σχετικών εκτοξεύσεων, 
της αναβάθμισης λόγω της απαρχαίωσης 
και της ανάπτυξης νέας γενιάς 
δορυφόρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι δραστηριότητες που συνδέονται με το 
στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
Galileo, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειών που προηγούνται ή 
προετοιμάζουν το εν λόγω στάδιο·

β) οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα 
επίγεια τμήματα και τα τμήματα παροχής 
υπηρεσιών του προγράμματος Galileo, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της 
ανάπτυξης της ικανότητας διαχείρισης 
από 18 σε 24 δορυφόρους, της 
αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας 
ασφάλειας της ζωής και της εμπορικής 
υπηρεσίας, του χώρου φιλοξενίας της 
εγκατάστασης και λειτουργίας, της 
εγκατάστασης και λειτουργίας των 
κέντρων υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένου του κέντρου 
επίδοσης, της γεωδαισίας και του 
συγχρονισμού) , του κέντρου υπηρεσιών, 
του χώρου συντήρησης, του προσωπικού 
του κέντρου, της συντήρησης του 
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διαστημικού τμήματος, της λειτουργίας 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της 
υποστήριξης του συστήματος· 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
βελτιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
λειτουργία του συστήματος EGNOS.

γ) οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
λειτουργία του συστήματος EGNOS, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της 
σύμβασης εκμετάλλευσης για τη 
λειτουργία και συντήρηση του 
συστήματος, της τεχνολογικής 
ενημέρωσης και απαρχαίωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες 
εκδόσεις του συστήματος, της σύμβασης 
εκμετάλλευσης για τους πομποδέκτες και 
την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης 
των υπηρεσιών· οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι δραστηριότητες που συνδέονται με 
τη διαχείριση των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του 
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σχεδιασμού και των προμηθειών, των 
προνομίων του συστήματος, της 
διαχείρισης του κέντρου ασφάλειας, της 
διαχείρισης λειτουργίας και των 
διοικητικών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα στάδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χρηματοδοτούνται από την 
Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

1. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με 
το πρόγραμμα Galileo και αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) 
και γ α) και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και παράγραφος 1α) στοιχείο α), β) και 
δ), με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματοδότηση της λειτουργίας του 
συστήματος EGNOS

Χρηματοδότηση της λειτουργίας του 
συστήματος EGNOS

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση χρηματοδοτεί τη λειτουργία 
του συστήματος EGNOS, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη 
ενδεχόμενης συνεισφοράς από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

1. Η Ένωση χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
λειτουργία του συστήματος EGNOS και 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), γ α) και το άρθρο 7 
παράγραφος 2, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1 και παράγραφος 1α) 
στοιχείο γ) και δ), με την επιφύλαξη 
ενδεχόμενης συνεισφοράς από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αναλύεται ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α), [2340] εκατομμύρια ευρώ με 
βάση τις σημερινές τιμές·

Or. en
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο β, [3242] εκατομμύρια ευρώ με 
βάση τις σημερινές τιμές, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 7 % κατανέμεται για 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), [1698] εκατομμύρια ευρώ με 
βάση τις σημερινές τιμές, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 4 % κατανέμεται για 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ α) και στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, [617] εκατομμύρια ευρώ 
με βάση τις σημερινές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα περιθώρια που αποσκοπούν στην 
κάλυψη των διάφορων τύπων κινδύνου 
περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ανακατανέμει 
πιστώσεις που προορίζονται για την 
κάλυψη των κινδύνων εγκατάστασης και 
λειτουργίας (αδυναμία λειτουργίας 
δορυφόρων, κίνδυνοι κατά τις 
εκτοξεύσεις, καθυστερήσεις, απρόβλεπτα 
συμβάντα που συνδέονται με τη 
λειτουργία) και δεν χρησιμοποιούνται για 
τον σκοπό αυτόν, προκειμένου να 
καλύψουν δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων.
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή μπορεί να ανακατανέμει 
κονδύλια από μία κατηγορία δαπανών, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1α 
στοιχείο α) έως δ), σε μία άλλη με 
ανώτατο όριο έως 10% του ποσού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε 
περίπτωση που τέτοια ανακατανομή 
αφορά ποσό μεγαλύτερο από το 10% του 
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή συμβουλεύεται την 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για κάθε ανακατανομή, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1α και 1β.

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα που παράγονται από τη 
λειτουργία των συστημάτων εισπράττονται 
από την Ένωση, καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και 
διατίθενται για τα προγράμματα. Εάν τα 
έσοδα είναι υψηλότερα από τα 
απαιτούμενα για τη χρηματοδότηση των 
σταδίων λειτουργίας των προγραμμάτων, 
κάθε αναπροσαρμογή της αρχής βάσει της 
οποίας διατίθενται αποτελεί αντικείμενο 
έγκρισης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής βάσει πρότασης της 
Επιτροπής.

1. Τα έσοδα που παράγονται από τη 
λειτουργία των συστημάτων εισπράττονται 
από την Ένωση, καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και 
διατίθενται για τα προγράμματα, και ιδίως 
για τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών τους. Εάν 
τα έσοδα είναι υψηλότερα από τα 
απαιτούμενα για τη χρηματοδότηση των 
σταδίων λειτουργίας των προγραμμάτων, 
κάθε αναπροσαρμογή της αρχής βάσει της 
οποίας διατίθενται αποτελεί αντικείμενο 
έγκρισης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής βάσει πρότασης της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επιφορτίζεται με τη 
διεξαγωγή του προγράμματος. 
Διαχειρίζεται τα κονδύλια που της 
διατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού και μεριμνά για την εφαρμογή 
όλων των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων.

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη του 
προγράμματος. Διαχειρίζεται τα κονδύλια 
που της διατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού και μεριμνά για την εφαρμογή 
όλων των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα γενικά καθήκοντα που 2. Εκτός από τα γενικά καθήκοντα που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στις
άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή, στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, έχει αναλάβει τα ακόλουθα 
ειδικά καθήκοντα:

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
καθήκοντα που αναφέρονται σε άλλες 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή: 

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφαλίζει σαφή κατανομή των 
καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκόμενων φορέων στα προγράμματα 
και αναθέτει σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως 
μέσω των συμβάσεων εξουσιοδότησης, 
στον ευρωπαϊκό οργανισμό GNSS και 
στον ΕΟΔ τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 σημείο δ) και 
στο άρθρο 16 αντίστοιχα·

α) εξασφαλίζει σαφή κατανομή των 
καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκόμενων φορέων στα προγράμματα 
και αναθέτει σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως 
μέσω των συμβάσεων εξουσιοδότησης, 
στον ευρωπαϊκό οργανισμό GNSS και 
στον ΕΟΔ τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1α και στο 
άρθρο 16 αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θεσπίζει τα κατάλληλα μέσα και τα 
αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον 
εντοπισμό, τον έλεγχο, τον μετριασμό και 
την παρακολούθηση των κινδύνων που 
συνδέονται με τα προγράμματα, ιδίως όσον 
αφορά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα·

β) διασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή των 
προγραμμάτων εντός του δημοσιονομικού 
πλαισίου όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 1.  Για τον σκοπό αυτόν,
θεσπίζει τα κατάλληλα μέσα και τα 
αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον 
εντοπισμό, τον έλεγχο, τον μετριασμό και 
την παρακολούθηση των κινδύνων που 
συνδέονται με τα προγράμματα, ιδίως όσον 
αφορά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα·
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Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαχειρίζεται, για λογαριασμό της 
Ένωσης και στον τομέα της αρμοδιότητάς 
της, τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και 
τους διεθνείς οργανισμούς·

γ) διαχειρίζεται, για λογαριασμό της 
Ένωσης και στον τομέα της αρμοδιότητάς 
της, τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και 
τους διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διασφαλίζει την ασφάλεια των 
προγραμμάτων και θεσπίζει μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκομένων μερών.

δ) διασφαλίζει την ασφάλεια των 
προγραμμάτων και θεσπίζει μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
εμπλεκομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι αναγκαίο για την ομαλή εξέλιξη 
των σταδίων του προγράμματος Galileo 
και για τη λειτουργία του συστήματος 
EGNOS που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 
4 αντίστοιχα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 
αναγκαία μέτρα για:

Όταν είναι αναγκαίο για την ομαλή εξέλιξη 
των σταδίων του προγράμματος Galileo 
και για τη λειτουργία του συστήματος 
EGNOS που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 
4 αντίστοιχα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 
αναγκαία μέτρα για:

Or. en
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Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα και η λειτουργία τους 
είναι ασφαλή.

1. Τα συστήματα και η λειτουργία τους 
είναι ασφαλή και βρίσκονται υπό την 
ευθύνη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους 
των προγραμμάτων, ο οργανισμός του 
ευρωπαϊκού GNSS συμβάλλει στην 
εφαρμογή τους και είναι επιφορτισμένος 
με τα ακόλουθα καθήκοντα, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που διατύπωσε 
η Επιτροπή:

1. Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
που διατύπωσε η Επιτροπή:

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά την ασφάλεια των 
προγραμμάτων, και με την επιφύλαξη των 
άρθρων 14 και 17, μεριμνά για τα εξής:

α) μεριμνά, όσον αφορά την ασφάλεια των 
προγραμμάτων, και με την επιφύλαξη των 
άρθρων 14 και 17:

Or. en
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Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, 
για τη διαπίστευση για ζητήματα 
ασφάλειας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010· προς 
τούτο, κινεί διαδικασίες ασφαλείας και 
παρακολουθεί την εφαρμογή τους και 
προβαίνει σε ελέγχους ασφάλειας του 
συστήματος·

i) μέσω του οικείου του Συμβουλίου
διαπίστευσης ασφαλείας, το αργότερο 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, για τη 
διαπίστευση για ζητήματα ασφάλειας 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010· προς 
τούτο, κινεί διαδικασίες ασφαλείας και 
παρακολουθεί την εφαρμογή τους και 
προβαίνει σε ελέγχους ασφάλειας του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι επιφορτισμένος με καθήκοντα 
αρμόδιας κρατικά ρυθμιζόμενης αρχής τα 
οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 της 
απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ, αν έχει 
χαρακτηριστεί ως τέτοια, και βοηθά την 
Επιτροπή να επιβλέπει την τήρηση των 
ελάχιστων κοινών κανόνων σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 6 της εν λόγω 
απόφασης·

β) είναι επιφορτισμένος με καθήκοντα 
αρμόδιας κρατικά ρυθμιζόμενης αρχής τα 
οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 της 
απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ, αν έχει 
χαρακτηριστεί ως τέτοια, και βοηθά την 
Επιτροπή να επιβλέπει την τήρηση των 
ελάχιστων κοινών κανόνων σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 6 της εν λόγω 
απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στο πλαίσιο της λειτουργίας των γ) προωθεί και συμβάλλει στην εμπορία 
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συστημάτων, συμβάλλει στην εμπορία 
των υπηρεσιών, και μέσω της απαραίτητης 
ανάλυσης αγοράς·

των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 4 και 5, και μέσω 
διενέργειας της απαραίτητης ανάλυσης 
αγοράς, συλλογής πληροφοριών για τις 
ανάγκες του χρήστη και αναπτύξεων της 
αγοράς δορυφορικής πλοήγησης, 
καθιέρωσης στενών επαφών με τους 
χρήστες και τους δυνητικούς χρήστες του 
ευρωπαϊκού GNSS·

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, και μέσω:
i) της κατάρτισης και διαχείρισης 
σχεδίου βάσει των προτεραιοτήτων των 
διάφορων αγορών εφαρμογής, 
δημιουργίας ενός οδικού χάρτη έγκρισης 
ανά περιοχή εφαρμογής·
ii) της αναγνώρισης τομέων στους 
οποίους η χρήση GNSS θα μπορούσε να 
παρέχει κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
παρουσίασης στην Επιτροπή 
κατευθυντήριων γραμμών για ρυθμιστικά 
μέτρα που θα μπορούσαν να θεσπιστούν 
ή να προσαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ για 
την αξιοποίηση αυτών των οφελών·
iii) της διενέργειας δοκιμής και 
πιστοποίησης των εφαρμογών, όταν αυτό 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης·
iv) της διαχείρισης κονδυλίων EGNSS 
Ε&Α με στόχο την ανάπτυξη και χρήση 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την αγορά 
δορυφορικής πλοήγησης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ΜΜΕ, καθώς και μέσω των 
πόρων που διατίθενται για αυτόν τον 
σκοπό σύμφωνα με το πρόγραμμα 
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πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·
v) της πραγματοποίησης δραστηριοτήτων 
με στόχο την έγκριση εφαρμογών EGNSS 
σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, της 
αναγνώρισης και σύνδεσης ευρωπαϊκών 
κέντρων αριστείας που ειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών και 
υπηρεσιών EGNSS, της διαχείρισης του 
δικτύου κέντρων και της άντλησης 
εμπειρογνωμοσύνης από τις δημόσιες 
αρχές, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 
κέντρα, τις κοινότητες χρηστών, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1  – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μπορεί επίσης να εκτελεί άλλα ειδικά 
καθήκοντα που συνδέονται με 
προγράμματα που τυχόν της ανατίθενται 
από την Επιτροπή μέσω σύμβασης 
εξουσιοδότησης που εκδίδεται με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, και τα οποία περιλαμβάνουν:

1α. Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
μπορεί επίσης να εκτελεί άλλα ειδικά 
καθήκοντα που συνδέονται με 
προγράμματα. Τα καθήκοντα αυτά του
ανατίθενται από την Επιτροπή μέσω 
σύμβασης εξουσιοδότησης που εκδίδεται 
με βάση απόφαση εξουσιοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002, και τα οποία 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο πλαίσιο της φάσης λειτουργίας 
των προγραμμάτων, όπως ορίζεται στο 
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άρθρο 3 παράγραφος δ και στο άρθρο 4:
i) επιχειρησιακές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη διαχείριση της 
υποδομής, τη συντήρηση, τη συνεχή
τελειοποίηση και την ανανέωση των 
συστημάτων, με τις ενέργειες
πιστοποίησης και τυποποίησης στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων και με την 
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 σημείο δ) και στο άρθρο 4·

i) επιχειρησιακές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
της υποδομής, της συντήρησης και της 
συνεχούς τελειοποίησης των συστημάτων, 
ενεργειών πιστοποίησης και της παροχής
υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 και 5·

ii) δραστηριότητες ανάπτυξης και 
εγκατάστασης για την εξέλιξη και τις 
μελλοντικές γενεές των συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων ανάθεσης συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης.

β) την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης.

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και μέσα 
στα όρια της αποστολής του, ο οργανισμός 
του ευρωπαϊκού GNSS προσφέρει την 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του στην 
Επιτροπή και της παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία για την εκτέλεση των 

2. Εκτός από τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α
και στο πλαίσιο της αποστολής του, ο 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
προσφέρει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
του στην Επιτροπή και της παρέχει κάθε 
αναγκαία πληροφορία για την εκτέλεση 
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καθηκόντων της στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

των καθηκόντων της στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο δ)
του παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 35 
παράγραφος 2. Η επιτροπή ενημερώνεται
σχετικά με τις συμβάσεις εξουσιοδότησης 
που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης, 
εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και 
του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS.

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή
ενημερώνονται σχετικά με τις συμβάσεις 
εξουσιοδότησης που συνάπτονται μεταξύ 
της Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την 
Επιτροπή, και του Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS.

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τα ενδιάμεσα και 
τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης 
κάθε πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
και κάθε συμβάσεων που συνάπτει ο 
οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS με 
επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος

Διευθετήσεις με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνάπτει πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Η σύμβαση 
αυτή καλύπτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων και του προϋπολογισμού που 
αποτελούν αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδίως την 
ολοκλήρωση της υποδομής που 
προκύπτει από το πρόγραμμα Galileo.

1. Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση 
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, σχετικά με την 
εγκατάσταση βάσει των τμημάτων 
διαστήματος και αναβάθμισης του 
προγράμματος Galileo και ορίζοντας 
λεπτομερώς τα καθήκοντα του 
τελευταίου σε αυτό το στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος συνεργάζεται με τον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS βάσει 
όρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
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πλήρους εξουσιοδότησης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
από τον οργανισμό του ευρωπαϊκού 
GNSS. Αυτοί οι όροι εργασίας αφορούν 
ιδίως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος σχετικά με:
α) τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και την επικύρωση στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης μελλοντικών 
γενεών των συστημάτων·
β) την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο 
της λειτουργίας και της συντήρησης της 
υπάρχουσας γενεάς συστημάτων.
Οι εν λόγω όροι εργασίας και 
οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2. Η επιτροπή 
ενημερώνεται σχετικά με τις πολυετείς
συμβάσεις εξουσιοδότησης που 
συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η επιτροπή
ενημερώνονται σχετικά με τις συμβάσεις 
εξουσιοδότησης που συνάπτονται μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 σχετικά με τα ενδιάμεσα 
και τα τελικά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και των συμβάσεων που 
συνάπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος με επιχειρήσεις.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα 
της αξιολόγησης κάθε πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών και κάθε σύμβασης
που συνάπτει ο οργανισμός του 
ευρωπαϊκού GNSS με επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διατήρηση της βιομηχανικής 
ικανότητας στον τομέα του διαστήματος 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιδίωξη, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
πολλαπλών πηγών·

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1



PE489.561v02-00 44/55 PR\904241EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 
από κάθε υποψήφιο να αναθέσει σε τρίτους 
ένα μέρος της σύμβασης, σε διάφορα 
επίπεδα, σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν 
στην ομάδα που ανήκει εκείνος. Αυτό το 
ελάχιστο τμήμα υπεργολαβίας εκφράζεται 
με τη μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει 
ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό. 
Αυτή η ψαλίδα είναι αναλογική προς το 
αντικείμενο και την αξία της σύμβασης 
καθώς και προς τη φύση του τομέα της 
οικείας δραστηριότητας, ιδίως την 
κατάσταση ανταγωνισμού και τις 
δυνατότητες του κλάδου που έχουν 
παρατηρηθεί. 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 
από κάθε υποψήφιο να αναθέσει σε τρίτους 
ένα μέρος της σύμβασης, σε διάφορα 
επίπεδα, σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν 
στην ομάδα του υποψηφίου και ιδίως σε 
ΜΜΕ και νέους εισερχόμενους. Αυτό το 
ελάχιστο τμήμα υπεργολαβίας εκφράζεται 
με τη μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει 
ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό. 
Αυτή η ψαλίδα είναι αναλογική προς το 
αντικείμενο και την αξία της σύμβασης 
καθώς και προς τη φύση του τομέα της 
οικείας δραστηριότητας, ιδίως την 
κατάσταση ανταγωνισμού και τις 
δυνατότητες του κλάδου που έχουν 
παρατηρηθεί. 

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν ο υποψήφιος δηλώνει στην 
προσφορά του ότι σκοπεύει να μην 
αναθέσει με υπεργολαβία κανένα μερίδιο 
της σύμβασης, να μην αναθέσει σε ΜΜΕ 
ή νέο εισερχόμενο ή ότι σκοπεύει να 
αναθέσει με υπεργολαβία μερίδιο 
μικρότερου του ελάχιστου ποσοστού, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
οφείλει να παράσχει τους σχετικούς 
λόγους στην αναθέτουσα αρχή.  Η 
αναθέτουσα αρχή υποβάλει τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει ένα πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπει τις 
κύριες ενέργειες, τον προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα 
που είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 5.

Η Επιτροπή θεσπίζει, βάσει της πρότασης 
του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, 
ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας που 
προβλέπει τις κύριες ενέργειες, τον 
προβλεπόμενο προϋπολογισμό και το 
χρονοδιάγραμμα που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS που 
έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 1 
παράγραφοι 4 και 5.

Or. en

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας, η Επιτροπή εγκρίνει ένα ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει το 
σχέδιο υλοποίησης του πολυετούς 
προγράμματος και την αντίστοιχη 
χρηματοδότηση.

Με βάση αυτό το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας, η Επιτροπή εγκρίνει ένα ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει το 
σχέδιο υλοποίησης του πολυετούς 
προγράμματος και την αντίστοιχη 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη των καθηκόντων 
τεχνικής φύσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στην αναγκαία 

Για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τεχνικής φύσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στην αναγκαία 
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βοήθεια, ειδικότερα στη βοήθεια 
εμπειρογνωμόνων των αρμόδιων εθνικών 
οργανισμών στον τομέα του διαστήματος, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 
φορέων που μπορούν να υποβάλουν 
αναλύσεις και αμερόληπτες γνώμες για την 
διεξαγωγή των προγραμμάτων.

τεχνική βοήθεια, ειδικότερα στη βοήθεια 
εμπειρογνωμόνων των αρμόδιων εθνικών 
οργανισμών στον τομέα του διαστήματος, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 
φορέων που μπορούν να υποβάλουν 
αναλύσεις και αμερόληπτες γνώμες για την 
διεξαγωγή των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων. Αυτή η έκθεση 
περιλαμβάνει:
α) όλες τις σχετικές πληροφορίες 
αναφορικά με τα προγράμματα, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, το 
συνολικό κόστος, τις ετήσιες λειτουργικές 
δαπάνες κάθε σημαντικού στοιχείου της 
δομής του Galileo , τα έσοδα, το 
χρονοδιάγραμμα και την απόδοση·
β) αξιολόγηση των μέτρων που 
λαμβάνονται για τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2018, έκθεση 
αξιολόγησης ενόψει μιας απόφασης 
σχετικά με την παράταση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων 
που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και αφορούν:

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2017, έκθεση 
αξιολόγησης ενόψει μιας απόφασης 
σχετικά με την παράταση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων 
που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και αφορούν:

Or. en

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά το Galileo : ο αριθμός των 
δορυφόρων σε λειτουργία, η μορφή της 
επίγειας υποδομής που έχει εγκατασταθεί 
και ο αριθμός των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·

α) όσον αφορά το Galileo :

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση i (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ο αριθμός των δορυφόρων σε 
λειτουργία, η μορφή της επίγειας 
υποδομής που έχει εγκατασταθεί και ο 
αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση ii (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ο όγκος νέων εφαρμογών και 
υπηρεσιών που αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται για τη νέα αγορά 
δορυφορικής πλοήγησης.

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά την EGNOS: ο αριθμός 
των αλλαγών στις προδιαγραφές 
υπηρεσιών που παρουσιάζονται στις 
αρχές πιστοποίησης.

β) όσον αφορά την EGNOS:

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση i (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ο αριθμός των αλλαγών στις 
προδιαγραφές υπηρεσιών που 
παρουσιάζονται στις αρχές πιστοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση ii (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) η επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης 
των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 - παράγραφος 2 - στοιχείο β – περίπτωση iii (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ο αριθμός των αεροδρομίων που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του 
EGNOS.

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 
14 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρόνο που αρχίζει να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6
και 14 ανατίθεται στην Επιτροπή για
αόριστο χρόνο που αρχίζει να ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 14 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή 

3. Η εκχώρηση εξουσίας που αναφέρεται
στα άρθρα 5, 6 και 14 μπορεί να ανακληθεί 
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από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που ορίζεται 
επακριβώς στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που ορίζεται επακριβώς 
στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση 
αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται δυνάμει των άρθρων 5 και 14 
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
διμήνου από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται δυνάμει των άρθρων 5, 6 και 14 
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
διμήνου από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ευρωπαϊκή πολιτική δορυφορικής ραδιοπλοήγησης θα παράσχει στην Ένωση δύο 
συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ένα σύστημα που καθιερώνεται βάσει του 
προγράμματος Galileo και το σύστημα EGNOS . Οι τεχνολογίες του παγκόσμιου 
δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), με την ικανότητά τους να παρέχουν ιδιαιτέρως 
αξιόπιστες και επακριβείς μετρήσεις της θέσης, της ταχύτητας και του χρόνου, είναι 
θεμελιώδεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε πολλούς τομείς της οικονομίας καθώς 
και σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Το πρόγραμμα Galileo δεν θα μπορέσει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2013 όπως είχε 
σχεδιαστεί. Καθώς ο κανονισμός του 2008 για το GNSS δεν καθορίζει το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο και το πλαίσιο διακυβέρνησης για τα προγράμματα Galileo και EGNOS μετά το 
2013, απαιτείται νέα νομική βάση για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των 
προγραμμάτων μακροπρόθεσμα.

Ο εισηγητής υποστηρίζει θερμά τον στόχο του προγράμματος Galileo για τη δημιουργία του 
πρώτου παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης το οποίο κατασκευάζεται υπό 
πολιτικό έλεγχο, εντελώς ανεξάρτητο από άλλα υφιστάμενα συστήματα, είναι διαλειτουργικό 
με άλλα διαφορετικά συστήματα πλοήγησης και προορίζεται για αδιάλειπτες υπηρεσίες 
GNSS.

Η δορυφορική πλοήγηση είναι ήδη ουσιαστική για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και τη 
βιομηχανία και είναι σημαντικό να μην εξαρτάται πλέον από το αμερικανικό GPS και το 
ρωσικό GLONASS για προσδιορισμό θέσης, πλοήγηση και συγχρονισµό.  Οι ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες GNSS πρέπει να παρέχονται σε ευρωπαϊκές υποδομές, η αξιοπιστία των οποίων 
δεν εξαρτάται από τις προτεραιότητες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, της Ρωσίας ή της 
Κίνας.

Χρηματοδοτική συνεισφορά και μηχανισμοί του προϋπολογισμού

Η δημοσιονομική πρόταση της Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό GNSS προβλέπει κατά 
μέσο όρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως (βάσει τιμών του 2011) για την επταετή περίοδο 
2014-2020.

Η κατανομή του προϋπολογισμού που προτείνεται από τον εισηγητή πραγματοποιείται με 
βάση τα διαφορετικά τμήματα των προγραμμάτων:

- οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα στοιχεία διαστήματος και αναβάθμισης 
του προγράμματος Galileo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δράσεων 
εγκατάστασης του σχηματισμού αναφοράς μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα, 
των σχετικών εκτοξεύσεων, της αναβάθμισης λόγω της απαρχαίωσης και της 
ανάπτυξης νέας γενιάς δορυφόρων·

- οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα επίγεια τμήματα και τα τμήματα 
παροχής υπηρεσιών του προγράμματος Galileo, συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικά της ανάπτυξης της ικανότητας διαχείρισης από 18 σε 24 δορυφόρους, 
της αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας ασφάλειας της ζωής και της εμπορικής 
υπηρεσίας, του χώρου φιλοξενίας της εγκατάστασης και λειτουργίας, της 
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εγκατάστασης και λειτουργίας των κέντρων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου 
του κέντρου επίδοσης, της γεωδαισίας και του συγχρονισμού), του κέντρου 
υπηρεσιών, του χώρου συντήρησης, του προσωπικού του κέντρου, της 
συντήρησης του διαστημικού τμήματος, της λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου και της υποστήριξης του συστήματος· οι δραστηριότητες που συνδέονται 
με τη βελτιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών του προγράμματος·

- οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του συστήματος EGNOS, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της σύμβασης εκμετάλλευσης για τη 
λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, της τεχνολογικής ενημέρωσης και 
απαρχαίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες εκδόσεις του συστήματος, της 
σύμβασης εκμετάλλευσης για τους πομποδέκτες και την επέκταση της 
γεωγραφικής κάλυψης των υπηρεσιών· οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
βελτιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών του προγράμματος·

- οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του σχεδιασμού και των προμηθειών, των 
προνομίων του συστήματος, της διαχείρισης των κέντρων ασφάλειας, της 
διαχείρισης λειτουργίας και των διοικητικών δαπανών.

Η Επιτροπή, ενεργώντας ως διαχειριστής των κονδυλίων, πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη 
ευελιξία ώστε να μπορεί να ανακατανέμει κονδύλια από ένα τμήμα σε άλλο με ανώτατο όριο 
ως 10% του συνολικού ποσού.

Η αρχική κατανομή του προϋπολογισμού δεν περιελάμβανε δραστηριότητες μεγιστοποίησης 
των κοινωνικοοικονομικών οφελών του προγράμματος σε αγορές εφαρμογών 
μεταγενέστερου σταδίου από την εφαρμογή των πρώτων υπηρεσιών Galileo το 2014.

Η αναγκαία στήριξη των εφαρμογών είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 150 
εκατομμύρια ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη και περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ για την 
προώθηση της χρήσης των εφαρμογών και την υιοθέτηση της τεχνολογίας EGNSS σε όλη 
την επικράτεια της ΕΕ). Ο προϋπολογισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη πρέπει να 
αναγνωριστεί στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Διακυβέρνηση των προγραμμάτων

Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή πρέπει να διαχειρίζεται τα κονδύλια που κατανέμονται στα προγράμματα και να 
επιβλέπει την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ανατεθεί τόσο στον οργανισμό του ευρωπαϊκού 
GNSS (GSA) όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Ο ρόλοι της Επιτροπής, του GSA και του ΕΟΔ πρέπει να είναι σαφείς και αμοιβαία 
αποκλειόμενοι προς όφελος της αποδοτικότητας και της απόδοσης λογαριασμού. Πρέπει να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των ρόλων που έχουν ήδη ανατεθεί στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, στον ΕΟΔ ή τον GSA. Η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί στην εποπτεία των 
προγραμμάτων, αποφασίζοντας τους βασικούς στόχους του προγράμματος, ορίζοντας τους 
οικονομικούς κανόνες και τους κανόνες των προμηθειών, κατανέμοντας τους βασικούς 
οικονομικούς πόρους, καθορίζοντας και ελέγχοντας τη δομή της διαχείρισης.
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Η Επιτροπή πρέπει να βασίζεται στον GSA, ενεργώντας ως λειτουργία του GNSS για τη 
διασύνδεση με τους χρήστες, παρέχοντας τις υπηρεσίες, λειτουργώντας τις υποδομές, 
αναπτύσσοντας τις εφαρμογές και έχοντας ενεργή ευθύνη για την εισαγωγή του GNSS σε 
διάφορους τομείς.
Ο κανονισμός πρέπει να επιτρέπει τη σταδιακή εφαρμογή ξεκινώντας από άμεσες και 
επείγουσες δραστηριότητες (λειτουργίες των κέντρων ασφαλείας του EGNOS και του 
Galileo) πριν από τη μεταφορά άλλων προβληματικών και τεχνικών καθηκόντων 
διαφορετικών ως προς τη φύση τους.

Η Επιτροπή πρέπει να βασίζεται στον ΕΟΔ, λειτουργώντας ως ο οργανισμός διαστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αναθέτει στον ΕΟΔ την ευθύνη (τεχνική και συμβατική) για τον 
σχεδιασμό των συστημάτων, την πρόταση και εφαρμογή της έρευνας και τεχνολογίας, της 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων εγκατάστασης και της παροχής τεχνικής στήριξης στον GSA 
σχετικά με ζητήματα υποδομής. Η δομή και η αρμοδιότητα έχουν ήδη ανατεθεί στον ΕΟΔ για 
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Ο ρόλος του GSA

Ο GSA είναι ο φορέας λειτουργίας του GNSS ο οποίος επικεντρώνεται σε δραστηριότητες 
σχετικά με τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών των προγραμμάτων. Η 
Επιτροπή, ενεργώντας ως διαχειριστής των κονδυλίων, πρέπει να μπορεί να ανακατανέμει 
πιστώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των κινδύνων εγκατάστασης και λειτουργίας 
(αδυναμία λειτουργίας δορυφόρων, κίνδυνοι κατά τις εκτοξεύσεις, καθυστερήσεις, 
απρόβλεπτα συμβάντα που συνδέονται με τη λειτουργία) και δεν χρησιμοποιούνται για τον 
σκοπό αυτόν, προκειμένου να καλύψουν δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών των προγραμμάτων.

Ο GSA:

- διασφαλίζει την πιστοποίηση ασφάλειας μέσω του συμβουλίου διαπίστευσης 
ασφάλειας και τη λειτουργία του κέντρου ασφάλειας του Galileo·

- συμβάλει στην προώθηση και την εμπορία των υπηρεσιών, και μέσω διενέργειας 
ανάλυσης της αγοράς, συλλογής πληροφοριών για τις ανάγκες των χρηστών και 
τις αναπτύξεις της αγοράς δορυφορικής πλοήγησης, καθιέρωσης στενών επαφών 
με τους χρήστες και τους δυνητικούς χρήστες του EGNSS.

Οι δραστηριότητες προώθησης της χρήσης των εφαρμογών και της έγκρισης της ευρωπαϊκής 
GNSS πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και αποτελούνται από τα 
ακόλουθα καθήκοντα που ανατίθενται στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS: 

- κατάρτιση και διαχείριση σχεδίου βάσει των προτεραιοτήτων των διαφορετικών 
αγορών εφαρμογής, δημιουργία ενός οδικού χάρτη έγκρισης ανά περιοχή 
εφαρμογής·

- αναγνώριση τομέων στους οποίους η χρήση GNSS θα μπορούσε να παρέχει 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και παρουσίαση στην Επιτροπή κατευθυντήριων 
γραμμών για ρυθμιστικά μέτρα που θα μπορούσαν να θεσπιστούν ή να 
προσαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ για την αξιοποίηση αυτών των οφελών·
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- διενέργεια δοκιμής και πιστοποίησης εφαρμογών κατά την υπεράσπιση των 
συμφερόντων της ΕΕ·

- διαχείριση κονδυλίων EGNSS Ε&Α με στόχο την ανάπτυξη και χρήση 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την αγορά δορυφορικής πλοήγησης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ΜΜΕ, καθώς και μέσω των πόρων που διατίθενται για αυτόν τον 
σκοπό σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

- πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με στόχο την έγκριση εφαρμογών EGNSS σε 
όλη την επικράτεια της ΕΕ, αναγνώριση και σύνδεση ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών και υπηρεσιών 
EGNSS, διαχείριση του δικτύου κέντρων και άντληση εμπειρογνωμοσύνης από 
τις δημόσιες αρχές, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις κοινότητες 
χρηστών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.

Ο ρόλος του ΕΟΔ:

Ο ΕΟΔ:

- καθορίζει και προτείνει τις τεχνικές λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του προγράμματος·

- διαχειρίζεται την ανάπτυξη των υποδομών σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος·

- διαπραγματεύεται και διαχειρίζεται τις συμβάσεις με τις επιχειρήσεις προμήθειας 
των υποδομών·

- αξιολογεί τα άλλα διεθνή συστήματα·
- προτείνει και υλοποιεί την εξέλιξη και το προπαρασκευαστικό έργο για το 

μέλλον·
- διατηρεί και αναπτύσσει τις ευρωπαϊκές τεχνικές δεξιότητες ιδίως μέσω 

δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας·
- παρέχει την τεχνική υποστήριξή του και τη γνώμη του ως αρχιτέκτονας του 

φορέα λειτουργίας για τη διενέργεια λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος συνεργάζεται με τον οργανισμό του ευρωπαϊκού 
GNSS βάσει όρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης πλήρους εξουσιοδότησης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS. 

Αυτοί οι όροι εργασίας αφορούν ιδίως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
σχετικά με:

- τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επικύρωση στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης μελλοντικών γενεών των συστημάτων·

- την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο της λειτουργίας και της συντήρησης της 
υπάρχουσας γενεάς συστημάτων.

Τελικές παρατηρήσεις:

Σχετικά με το EGNOS, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη 
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διασφάλιση της κάλυψης των εδαφών των κρατών μελών. Το EGNOS παρέχεται το 
συντομότερο δυνατό σε όλη την ΕΕ. Επίσης, θα ήταν κατάλληλη η επέκταση της κάλυψης σε 
εδάφη υποψήφιων χωρών και τρίτων χωρών που καλύπτονται από τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
ουρανό και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

Στην περίληψη της ανάλυσης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση κανονισμού 
αναφέρεται ότι 6%-7% του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 κρατών μελών, δηλαδή 800 
δισεκατομμύρια ευρώ, εξαρτάται ήδη από το αμερικανικό σύστημα GPS. Τα προγράμματα 
GNSS, όπως προτείνεται, θα δημιουργήσουν 68,63 δισεκατομμύρια ευρώ (με βάση τις 
τρέχουσες τιμές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ανάλυσης επιπτώσεων) 
καθαρών κερδών για την Ένωση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος από το 
2014 έως το 2034. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό ένα επιχειρηματικό σχέδιο του 
οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) να αναπτύξει αυτήν την αγορά.

Η επιτυχία του Galileo και του EGNOS θα μετρηθεί βάσει του αριθμού και της ικανοποίησης 
των χρηστών τους. Είναι βασικό να υιοθετηθεί μια δομή λειτουργίας με μόνιμη και δομημένη 
διεπαφή με τους χρήστες, υπεύθυνη για την ποιότητα και τη συνέχιση της υπηρεσίας.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι πρέπει αποφευχθούν οι καθυστερήσεις, η κλιμάκωση του 
κόστους και οι απώλειες οφελών.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η χρηστή διακυβέρνηση και η προώθηση και γνωστοποίηση 
της αξίας του ευρωπαϊκού GNSS στην αγορά.


