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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Η πρόταση της Επιτροπής

Η ανά χείρας πρόταση κανονισμού για την υλοποίηση και εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δορυφορικής Πλοήγησης καθορίζει το σχήμα διακυβέρνησης και την 
χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020 των προγραμμάτων Galileo και EGNOS 
(Σύστημα ευρωπαϊκής υπηρεσίας υπέρθεσης για τη γεωστατική πλοήγηση).

Το πρόγραμμα Galileo έχει ως στόχο τη δημιουργία και τη λειτουργία της πρώτης υποδομής 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου, η οποία είναι 
σχεδιασμένη για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα Galileo περιλαμβάνει ένα στάδιο 
ορισμού που έχει ολοκληρωθεί, ένα στάδιο ανάπτυξης και επικύρωσης που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2013, ένα στάδιο εγκατάστασης που άρχισε το 2008 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2020, και ένα στάδιο λειτουργίας που αναμένεται να αρχίσει προοδευτικά 
από το 2014/2015 με στόχο το συνολικό σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό το 2020.

Στόχος του προγράμματος EGNOS είναι η βελτίωση της ποιότητας των σημάτων των 
υφιστάμενων παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης. Το EGNOS βρίσκεται σε 
στάδιο λειτουργίας από τότε που η ανοιχτή υπηρεσία του και η υπηρεσία του «Safety of Life» 
άρχισαν να λειτουργούν επίσημα, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2009 και από τον Μάρτιο 
του 2011 αντιστοίχως.

II. Γενική άποψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης

Η συντάκτρια της παρούσης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση 
της Επιτροπής σχετικά με νέο κανονισμό ο οποίος αφενός θα επιδιώξει να καλύψει τις 
ανάγκες των προγραμμάτων για την προσεχή πολυετή περίοδο χρηματοδότησης, με έμφαση 
ιδίως στην διακυβέρνηση και στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και αφετέρου θα 
επαναλάβει την δέσμευση της ΕΕ ως προς την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας των 
συστημάτων το αργότερο μέχρι το 2020.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι το σύνολο των πολιτών της Ένωσης θα επωφεληθεί από το 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρονται από το EGNOS και το Galileo. Σήμερα, οι 
χρήστες των δορυφορικών συστημάτων ραδιοπλοήγησης στην Ευρώπη υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν δορυφορικά σήματα από συστήματα που δεν ελέγχονται από την ΕΕ και δεν 
έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής για την εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Η 
διαθεσιμότητά εξάλλου αυτών των συστημάτων ενδέχεται να είναι ανεπαρκής, ιδίως στις 
αστικές πυκνοκατοικημένες ζώνες. Επιπλέον, δεν παρέχουν πάντα επαρκείς εγγυήσεις για την 
ποιότητα, την ακρίβεια και την διάρκεια των υπηρεσιών που παρέχουν στους τελικούς 
χρήστες.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κατασκευή και η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Συστημάτων 
Δορυφορικής Πλοήγησης αναμένεται να δημιουργήσει άμεσα οφέλη για εκατοντάδες 
εταιριών σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ των οποίων ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ΜΜΕ, 
και να δημιουργήσει χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Τα συστήματα έχουν 
ιδιαιτέρως κρίσιμη σημασία όσον αφορά την διεύρυνση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στο 
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πεδίο της τεχνολογίας της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την διασφάλιση της 
εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πολιτικής του διαστήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Από μια άλλη άποψη, ο πολλαπλασιασμός των συσκευών που συνδέονται με την δορυφορική 
ραδιοπλοήγηση αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Δεδομένης της ευρείας υποστήριξης της οποίας τυγχάνει η εν λόγω νομοθετική πρόταση, η 
συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει έναν περιορισμένο αριθμό τροπολογιών με τον εν 
γένει στόχο να ενισχυθούν και να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που άπτονται της γενικής 
διακυβέρνησης και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων αλλά και να 
επισημανθεί η σημασία τους για τον τομέα των μεταφορών.

i) Δημόσια διαχείριση των προγραμμάτων
Η καλή δημόσια διακυβέρνηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS προϋποθέτει, 
αφενός, ότι υπάρχει μια αυστηρή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της Επιτροπής, του 
Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ και, αφετέρου, ότι η διακυβέρνηση αυτή 
προσαρμόζεται προοδευτικά στις ανάγκες της λειτουργίας των συστημάτων. Πρόθεση της 
Επιτροπής είναι να ανατεθεί η εκμετάλλευση των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 
στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS. Για να έχει ο Οργανισμός τη ευχέρεια να αναπτύξει 
τις δυνατότητές του, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διαθέτει τους κατάλληλους 
ανθρώπινους πόρους που θα του επιτρέψουν να διεκπεραιώνει τις διευρυμένες αρμοδιότητές 
του βάσει του παρόντος κανονισμού. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η προσεχής μεταφορά 
της έδρας του Οργανισμού δεν πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο δυναμικό 
και στην ποιότητα της εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού.

ii) Σημασία των προγραμμάτων για τον τομέα των μεταφορών
Τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης είναι υποδομές που συγκροτούνται ως 
διευρωπαϊκά δίκτυα, η χρήση των οποίων επεκτείνεται πολύ πέρα από τα εθνικά σύνορα των 
κρατών μελών. Αναμένεται ότι τα προγράμματα επιφυλάσσουν σημαντικό αριθμό ωφελειών 
για τον τομέα των μεταφορών, όπως οι παρακάτω:

α) Οδικές μεταφορές

- βελτίωση της διαχείρισης των οδών και μείωση των συμφορήσεων
- βελτίωση χρόνων αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών οδικής κυκλοφορίας
- διευκόλυνση της εποπτείας της μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων
- συνδρομή των οδηγών όσον αφορά τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, μέσω της παροχής 
ακριβέστερων πληροφοριών σχετικά με την κίνηση
- βελτίωση των διοδίων και της ηλεκτρονικής είσπραξης των τελών
- μείωση του χρόνου ταξιδίου και της κατανάλωσης καυσίμων

β) Σιδηροδρομικές μεταφορές

- υλοποίηση της αυτοματοποιημένης εποπτείας των σιδηροτροχιών
- συνδρομή στις επιχειρησιακές αναβαθμίσεις, όπως οι βελτιώσεις των σιδηροτροχιών και 
των γενικών απαιτήσεων ασφάλειας
- περιορισμός των καθυστερήσεων και των δαπανών λειτουργίας με ταυτόχρονη αύξηση της
μεταφορικής ικανότητας των σιδηροδρομικών γραμμών
- παροχή ακριβέστερων πληροφοριών στους επιβάτες σχετικά με τις αφίξεις των τραίνων
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γ) Θαλάσσιες μεταφορές και μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών,

- καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως στους λιμένες ή τους διαδρόμους μεγάλης 
κυκλοφορίας
- βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας
- βελτίωση της εποπτείας των σκαφών και των διασωστικών επιχειρήσεων
- παροχή ακριβών πληροφοριών σε σχέση με διαρροές πετρελαίου

δ) Αεροπορικές μεταφορές

- ενίσχυση και διευκόλυνση της χρήσης από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας των 
μικρών και περιφερειακών αεροδρομίων
- ολοκληρωμένη συμμετοχή στην ανάπτυξη της πολιτικής για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό 
και για την SESAR
- βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της επιχειρησιακής ασφάλειας στα 
αεροδρόμια.

iii) Χρηματοδότηση
Η συνεισφορά της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της Επιτροπής σε 7,897 εκατ. ευρώ. Καλύπτει κυρίως τα στάδια της εγκατάστασης και της 
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και τη λειτουργία του συστήματος EGNOS. Για να 
αποφευχθούν η υπέρβαση του κόστους και οι καθυστερήσεις που επηρέασαν τη διεξαγωγή 
των προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δημόσια 
διακυβέρνηση και η χρηστή οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα προγράμματα Galileo και 
EGNOS διαδραματίζουν ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στις εφαρμογές στον 
τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 
συστημάτων μεταφορών. Στον τομέα των 
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οδικών μεταφορών, έχουν κρίσιμη 
σημασία για την βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, την μείωση της 
συμφόρησης, των χρόνων ταξιδίου και 
της κατανάλωσης καυσίμου, καθώς και 
τον έλεγχο της μεταφοράς των ζώων. 
Στον τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, καθιστούν δυνατή την 
αυτοματοποιημένη εποπτεία των 
σιδηροτροχιών, την βελτίωση της 
ασφάλειας, την μείωση των 
καθυστερήσεων και των δαπανών 
λειτουργίας και την παροχή 
ακριβέστερων πληροφοριών στους 
επιβάτες. Στον τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών και των μεταφορών μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών, μπορούν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια στη ναυτιλία, να 
βελτιώσουν την ικανότητα χειρισμού των 
λιμένων, επιτρέπουν τον προσδιορισμό 
της θέσης των στόλων 
εμπορευματοκιβωτίων και παρέχουν 
ακριβείς πληροφορίες για τον 
προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης σε 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Στον κλάδο 
των αεροπορικών μεταφορών, 
ενθαρρύνουν και καθιστούν δυνατή την 
χρήση από αεροσκάφη της πολιτικής 
αεροπορίας των μικρών και 
περιφερειακών αεροδρομίων και 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της πολιτικής για τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό ουρανό. Στον τομέα του 
διαστήματος, μπορούν να καταστήσουν 
την πλοήγηση ακριβέστερη στον τομέα 
της διαχείρισης τροχιάς εκτοξεύσεων.
Δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για 
ένα αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο 
ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, έχει 
επιτακτική σημασία να εξασφαλιστεί ότι 
οι εφαρμογές των μεταφορών που έγιναν 
δυνατές χάρη στα συστήματα Galileo και 
EGNOS θα συνεχίζουν να 
αναπτύσσονται. Με τον τρόπο αυτό θα 
επιτραπεί στους πολίτες της Ένωσης να 
αποκομίσουν τα οφέλη που απορρέουν 
από τα συστήματα και θα καταστεί 
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δυνατή η διατήρηση της εμπιστοσύνης 
του κοινού στα προγράμματα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
χρήση της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων, μια 
διακοπή της παροχής υπηρεσιών είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές ζημίες
στις σύγχρονες εταιρείες. Επιπλέον, λόγω 
της στρατηγικής σημασίας τους, τα 
δορυφορικά συστήματα ραδιοπλοήγησης 
αποτελούν ευαίσθητες υποδομές, οι οποίες 
ειδικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κακόβουλα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να 
επηρεάσουν την ασφάλεια της Ένωσης και 
των κρατών μελών της. Συνεπώς, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
ασφάλειας κατά το σχεδιασμό, την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία υποδομών 
που προκύπτουν βάσει των προγραμμάτων 
Galileo και EGNOS.

(8) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
χρήση της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων, μια 
διακοπή της παροχής υπηρεσιών είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές ζημίες
στη σύγχρονη κοινωνία και να γίνει αιτία 
απωλειών σε πολλούς οικονομικούς 
φορείς. Επιπλέον, λόγω της στρατηγικής 
σημασίας τους, τα δορυφορικά συστήματα 
ραδιοπλοήγησης αποτελούν ευαίσθητες 
υποδομές, οι οποίες ειδικότερα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Τα στοιχεία 
αυτά μπορούν να επηρεάσουν την 
ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών 
μελών της. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι απαιτήσεις ασφάλειας κατά το 
σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία υποδομών που προκύπτουν 
βάσει των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι αναγκαία η σταδιακή 
επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του 
συστήματος EGNOS στο σύνολο της 
επικράτειας της Ένωσης και, με την 
επιφύλαξη τεχνικών και οικονομικών 
περιορισμών και διεθνών συμφωνιών, 
στις γειτονικές περιοχές της Ένωσης και 
συγκεκριμένα στα εδάφη τρίτων χωρών 
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που καλύπτονται από τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό ουρανό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα 
συστήματα, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα προγράμματα Galileo 
και EGNOS πρέπει να είναι συμβατά και 
συμπληρωματικά μεταξύ τους και, στο 
μέτρο του δυνατού, με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης.

(11) Για τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα 
συστήματα, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα προγράμματα Galileo 
και EGNOS πρέπει να είναι συμβατά και 
συμπληρωματικά μεταξύ τους και με άλλα 
συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
καθώς και με συμβατικά μέσα 
ραδιοπλοήγησης.

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 
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 

(12) Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνει, κατ’αρχήν, τη συνολική 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων, 
πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και πρέπει 
να προβλεφθεί ότι είναι και κύριος όλων 
των υλικών και άυλων περιουσιακών 
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 
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απορρέουν από τα προγράμματα και 
ανήκουν στην Ένωση, συγκεκριμένα στο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που 
απορρέουν από τα προγράμματα και 
ανήκουν στην Ένωση, συγκεκριμένα στο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Τροπολογία 6

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 
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.

(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 
διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 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 ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων, ιδίως δε των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά την 
τεχνολογία της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Αποκτά συνεπώς 
ουσιώδη σημασία η διάθεση επαρκών 
πόρων, βάσει του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, για την ανάπτυξη 
εκείνων των εφαρμογών που διέπονται 
από το πνεύμα της αγοράς και 
καθίστανται δυνατές από τα συστήματα 
Galileo και EGNOS, τόσο για ευρωπαϊκή 
όσο και για διεθνή χρήση.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί την 
Ένωση που χρηματοδοτεί, κυρίως, μόνη 
της τα προγράμματα και έχει την 
κυριότητά τους, πρέπει να είναι υπεύθυνη 
για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων και 
να αναλαμβάνει την πολιτική επίβλεψή 
τους. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να 
διαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται 
για τα προγράμματα βάσει του παρόντος 
κανονισμού και να μεριμνά για την 
εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων και για τον σαφή 
καταμερισμό των καθηκόντων, ιδίως 
μεταξύ του οργανισμού του ευρωπαϊκού 
GNSS και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει 
να ανατεθούν στην Επιτροπή, εκτός από τα 
καθήκοντα που συνδέονται με τις γενικές 
ευθύνες της και άλλα καθήκοντα που της 
αναλογούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ορισμένα συγκεκριμένα 
καθήκοντα που απαριθμούνται ενδεικτικά. 
Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των 
ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, 
η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να παραχωρεί 
ορισμένα καθήκοντα μέσω συμβάσεων 
εξουσιοδότησης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
και ειδικότερα το άρθρο 54.

(22) Η Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί την 
Ένωση που χρηματοδοτεί, κυρίως, μόνη 
της τα προγράμματα και έχει την 
κυριότητά τους, πρέπει να είναι υπεύθυνη 
για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων και 
να αναλαμβάνει την εν γένει επίβλεψή 
τους. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να 
διαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται 
για τα προγράμματα βάσει του παρόντος 
κανονισμού και να μεριμνά για την 
εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων και για τον σαφή 
καταμερισμό των καθηκόντων, ιδίως 
μεταξύ του οργανισμού του ευρωπαϊκού 
GNSS και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος, προκειμένου να αποφευχθεί 
η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Για 
το σκοπό αυτό, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή, εκτός από τα καθήκοντα που 
συνδέονται με τις γενικές ευθύνες της και 
άλλα καθήκοντα που της αναλογούν βάσει 
του παρόντος κανονισμού, ορισμένα 
συγκεκριμένα καθήκοντα που 
απαριθμούνται ενδεικτικά. Για τη βέλτιστη 
χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των 
διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή 
πρέπει να μπορεί να παραχωρεί ορισμένα 
καθήκοντα μέσω συμβάσεων 
εξουσιοδότησης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
και ειδικότερα το άρθρο 54.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
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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 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 
κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό 
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 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 ανάπτυξη και προώθηση 
εφαρμογών και υπηρεσιών στην αγορά της 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Είναι 
συνεπώς απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα 
ώστε ο Οργανισμός να διαθέτει τους 
κατάλληλους ανθρώπινους πόρους με την 
αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη που θα του 
επιτρέψουν να διεκπεραιώνει τις 
διευρυμένες αρμοδιότητές του βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να 
είναι σε θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος 
της Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις 
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ελεγκτικές της εξουσίες, οι συμβάσεις 
αυτές εξουσιοδότησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά σχετικά 
με την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα 
συνεδριάσουν στη διοργανική ομάδα 
Galileo σύμφωνα με την κοινή δήλωση της 
9ης Ιουλίου 2008 για την διοργανική 
επιτροπή Galileo.

(35) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται 
τακτικά σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών και των κινδύνων, των 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται με 
τρίτες χώρες, της προετοιμασίας αγορών 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και της 
αποτελεσματικότητας των πρακτικών 
διακυβέρνησης. Πρέπει να γίνει ειδική 
αναφορά στην εφαρμογή των δύο 
προγραμμάτων που άπτονται της 
υπηρεσίας «ασφάλειας της ζωής» (SoL). 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα 
συνεδριάσουν στη διοργανική ομάδα 
Galileo σύμφωνα με την κοινή δήλωση της 
9ης Ιουλίου 2008 για την διοργανική 
επιτροπή Galileo. Η διοργανική ομάδα 
οφείλει να συνεχίσει να εργάζεται για την 
διευκόλυνση της στενής συνεργασίας 
μεταξύ των τριών οργάνων με σκοπό την 
εποπτεία της υλοποίησης των 
προγραμμάτων. Η Επιτροπή οφείλει να 
συνεχίσει να συμβάλει στην προετοιμασία 
των συνεδριάσεων της διοργανικής 
ομάδας και, κατά περίπτωση, να παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες όταν το ζητούν 
τα όργανα.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

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 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 και της 
διαλειτουργικότητάς τους.

Τροπολογία 11

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 «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 η οποία παρέχεται χωρίς 
άμεση επιβάρυνση του χρήστη, 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,
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμμετοχή στην υπηρεσία υποστήριξης 
έρευνας και διάσωσης (αποκαλούμενη
«Search and Rescue Support Service » ή 
SAR) του συστήματος Cospas-Sarsat μέσω 
του εντοπισμού των σημάτων έκτακτης 
ανάγκης που εκπέμπονται από σημαντήρες 
και της αποστολής μηνυμάτων προς 
αυτούς.

ε) συμμετοχή στην υπηρεσία υποστήριξης 
έρευνας και διάσωσης (την αποκαλούμενη
«Search and Rescue Support Service» ή 
SAR) του συστήματος COSPAS-SARSAT 
μέσω της αναγνώρισης και του 
εντοπισμού των σημάτων έκτακτης 
ανάγκης που εκπέμπονται από σημαντήρες 
και της αποστολής μηνυμάτων προς 
αυτούς.

Τροπολογία 13

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 "υπηρεσίας ασφάλειας της 
ζωής" (SoL), η οποία προορίζεται για τους 
χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι 
ζωτικής σημασίας· συγκεκριμένα, η 
υπηρεσία αυτή η οποία παρέχεται χωρίς 
άμεση επιβάρυνση του χρήστη, ικανοποιεί
ιδιαίτερα τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη, 
διαθέσιμη και επακριβή λειτουργία και 
περιλαμβάνει μήνυμα ακεραιότητας με το 
οποίο ο χρήστης ενημερώνεται σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του 
συστήματος στην καλυπτόμενη ζώνη 
κάλυψης,

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους 
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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.

κανόνες για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των συστημάτων στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 διασφαλίζει 
την αποτελεσματική ανάπτυξη των 
εφαρμογών. 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
ανάπτυξη, την παροχή και την εμπορία 
των υπηρεσιών και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την 
ανάπτυξη του συστήματος και των 
εφαρμογών του, καθώς 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 και με την ολοκληρωμένη 
διάθεση όλων των υπηρεσιών μέχρι το 
2020.

Αιτιολόγηση

Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη της εφαρμογής η οποία είναι το κρίσιμο στοιχείο στην φάση 
ενός σταδίου λειτουργίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συστήματα, τα δίκτυα και οι 
υπηρεσίες που απορρέουν από τα 
προγράμματα Galileo και EGNOS είναι, 
στο μέτρο του δυνατού, συμβατά και 
διαλειτουργικά με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης.

2. Τα συστήματα, τα δίκτυα και οι 
υπηρεσίες που απορρέουν από τα 
προγράμματα Galileo και EGNOS είναι 
συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα 
συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
καθώς και με συμβατικά μέσα 
ραδιοπλοήγησης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
Galileo. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα Galileo η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
Galileo. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35, παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα Galileo η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
EGNOS. Τα έσοδα που προκύπτουν από 
τις συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
EGNOS. Τα έσοδα που προκύπτουν από 
τις συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
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προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα EGNOS η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35, παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα EGNOS η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικό πλαίσιο διαχείρισης των 
προγραμμάτων

διαγράφεται

Η δημόσια διαχείριση των 
προγραμμάτων στηρίζεται στην αρχή του 
αυστηρού καταμερισμού ευθυνών 
ανάμεσα στους διάφορους εμπλεκόμενους 
φορείς, ειδικότερα ανάμεσα στην 
Επιτροπή, τον οργανισμό του ευρωπαϊκού 
GNSS και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του 
Διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 12 β (νέο).

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Γενικό πλαίσιο διαχείρισης των 

προγραμμάτων
Το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των 
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προγραμμάτων έχει ως εξής:
α) οι φορείς που εκτελούν καθήκοντα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι 
συγκεκριμένα, εκτός της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος·
β) η Επιτροπή φέρει την γενική ευθύνη 
για τα προγράμματα. Η Επιτροπή 
διαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται 
βάσει του παρόντος κανονισμού, 
επιβλέπει την εφαρμογή όλων των 
δραστηριοτήτων των προγραμμάτων και 
επιτελεί τα ειδικά καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στις 
υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού·
γ) ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
επιτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 και λογοδοτεί σχετικά με 
την υλοποίησή τους. Η επιχειρησιακή 
διαχείριση των προγραμμάτων βασίζεται 
στις συμβάσεις εξουσιοδότησης μεταξύ 
Επιτροπής και του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS·
δ) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος, μέσω κατάλληλων 
διακανονισμών με την Επιτροπή και τον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, 
αναλαμβάνει να επιτελέσει ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τις 
υποβολές προσφορών στο πλαίσιο της 
υλοποίησης και εκμετάλλευσης των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
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Αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων
Η δημόσια διακυβέρνηση των 
προγραμμάτων βασίζεται στις εξής 
αρχές:
α) αυστηρή κατανομή καθηκόντων 
μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων 
φορέων υπό την γενική εποπτεία της 
Επιτροπής·
β) εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 
των αναφερόμενων στο άρθρο 12 α 
φορέων και των κρατών μελών·
γ) εμπεριστατωμένος έλεγχος της 
υλοποίησης των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής 
τήρησης από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς όσων έχουν προγραμματιστεί από 
άποψη κόστους και χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία 22

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 12 α (νέο).
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εκτός από την γενική ευθύνη που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 α και τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στις άλλες 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει τα ακόλουθα 
ειδικά καθήκοντα:

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση 
των προγραμμάτων χωρίς υπερβάσεις 
των διατιθέμενων πόρων και σύμφωνα με 
τους στόχους του προγράμματος και το 
χρονοδιάγραμμα που αναφέρονται στο 
άρθρο 1·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον προσδιορισμό της θέσης και την 
εξασφάλιση της λειτουργίας της επίγειας 
υποδομής των συστημάτων·

α) τον προσδιορισμό μέσω μιας ανοιχτής 
και διαφανούς διαδικασίας της θέσης της 
επίγειας υποδομής των συστημάτων και 
την εξασφάλιση της λειτουργίας τους ·
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) την προώθηση και την εποπτεία της 
ανάπτυξης, καθώς και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης περί εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στον βαθμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων και του 
προϋπολογισμού που αποτελούν 
αντικείμενο της εξουσιοδότησης, η 
σύμβαση εξουσιοδότησης ορίζει τις 
γενικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση 
των κονδυλίων που παρέχονται στον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, και 
ιδίως τις ενέργειες που πρέπει να 
υλοποιηθούν, τη σχετική χρηματοδότηση, 
τις διαδικασίες διαχείρισης και τα μέτρα 
παρακολούθησης και ελέγχου, τα μέτρα 
που εφαρμόζονται σε περίπτωση 
ελλιπούς, όσον αφορά τις δαπάνες, το 
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χρονοδιάγραμμα και την επίδοση, 
εκτέλεσης των συμφωνιών και τους 
κανόνες που αφορούν την κυριότητα 
όλων των υλικών και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων.
Τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου 
προβλέπουν συγκεκριμένα εκτίμηση 
προσωρινού προϋπολογισμού, 
συστηματική ενημέρωση της Επιτροπής 
σχετικά με τις δαπάνες και το 
χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση 
απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων 
προϋπολογισμών, της εκτέλεσης και του 
χρονοδιαγράμματος, διορθωτικές 
ενέργειες που εγγυώνται την υλοποίηση 
των υποδομών στο πλαίσιο του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο 
οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
μπορεί να πραγματοποιεί κατάλληλους 
διακανονισμούς με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με σκοπό την 
εκπλήρωση των αντίστοιχων 
καθηκόντων τους, όπως ορίζονται αυτά 
από τον παρόντα κανονισμό, σχετικά με 
το στάδιο λειτουργίας των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποφυγή της ενδεχόμενης δεσπόζουσας 
θέσης και αποφυγή της μακροχρόνιας 

β) αποφυγή της ενδεχόμενης δεσπόζουσας 
θέσης και αποφυγή της εξάρτησης από 
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εξάρτησης από έναν και μόνον 
προμηθευτή·

έναν και μόνον προμηθευτή·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) επιδίωξη εφοδιασμού από δύο πηγές, 
όποτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να 
περιοριστεί η εξάρτηση από έναν 
προμηθευτή και προκειμένου να 
διασφαλιστεί καλύτερος συνολικός 
έλεγχος των προγραμμάτων, των 
δαπανών και των χρονοδιαγραμμάτων, 
μέθοδος η οποία, όπου είναι εφικτό και 
σκόπιμο, πρέπει να ορίζεται ως ειδικό 
κριτήριο επιλογής στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών. 

Αιτιολόγηση

Η χρήση δύο πηγών εφοδιασμού πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών όταν δημοσιεύεται επίσημα προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια 
έναντι όλων των ενδιαφερομένων και όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 
στόχοι αποτελούν συστηματική επιδίωξη 
της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής όταν 
προκηρύσσει διαγωνισμό και 
χρησιμοποιούνται ως κριτήρια επιλογής.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση με υπό όρους 
καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία 
σταθερή δόση, που συνοδεύεται από 
δημοσιονομική δέσμευση και μία ή 
περισσότερες υπό όρους καταβαλλόμενες
δόσεις. Τα έγγραφα της σύμβασης 
αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με 
υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις.
Ορίζουν ιδίως το αντικείμενο, την τιμή ή 
τους όρους καθορισμού και τους όρους 
εκτέλεσης των υπηρεσιών κάθε δόσης.

2. Η σύμβαση με υπό όρους 
καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία 
σταθερή δόση, που συνοδεύεται από 
δημοσιονομική δέσμευση και από μία
σταθερή ανάληψη υποχρέωσης όσον 
αφορά την διεκπεραίωση των εργασιών 
και των υπηρεσιών που προβλέπονται 
στην σύμβαση για την παρούσα δόση, 
καθώς και από μία ή περισσότερες υπό
δημοσιονομικούς και εκτελεστικούς
όρους δόσεις. Τα έγγραφα της σύμβασης 
αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με 
υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις.
Ορίζουν ιδίως το αντικείμενο, την τιμή ή 
τους όρους καθορισμού και τους όρους 
εκτέλεσης των υπηρεσιών κάθε δόσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που, σε σχέση με 
συγκεκριμένη δόση, η αναθέτουσα αρχή 
διαπιστώνει ότι συμφωνημένες εργασίες 
και υπηρεσίες για την εν λόγω δόση δεν 
έχουν διεκπεραιωθεί, έχει την δυνατότητα 
να αξιώσει αποζημίωση και να 
καταγγείλει την σύμβαση.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

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 

διαγράφεται
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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. 

Τροπολογία 36

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 
μικρότερο 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.

Τροπολογία 37

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 βοήθεια, 
ειδικότερα στη βοήθεια εμπειρογνωμόνων 
των αρμόδιων εθνικών οργανισμών στον 
τομέα του διαστήματος, ανεξάρτητων 

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

εμπειρογνωμόνων και φορέων που είναι 
αρμόδιοι να υποβάλουν αναλύσεις και 
αμερόληπτες γνώμες για την διεξαγωγή 
των προγραμμάτων.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

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 ταυτόχρονα έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών και των κινδύνων, των 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται με 
τρίτες χώρες, της προετοιμασίας αγορών 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και της 
αποτελεσματικότητας των πρακτικών 
διακυβέρνησης.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση εξετάζει εξάλλου τις 
πιθανότητες απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, τη συνάφεια όλων 
των στόχων καθώς τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
των προηγούμενων μέτρων.

Η αξιολόγηση εξετάζει εξάλλου τις
τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον 
τομέα, τις πιθανότητες απλοποίησης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή, τη 
συνάφεια όλων των στόχων καθώς τη 
συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 
της Ένωσης όσον αφορά την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων σχετικά 
με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
προηγούμενων μέτρων.
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Τροπολογία 40

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 και 
14 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών που αρχίζει να ισχύει από την 
1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από το πέρας εκάστης 
περιόδου.
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