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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Παγκόσµια Παρακολούθηση του 

Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 

(GMES) αποτελεί πρωτοβουλία 

παρακολούθησης της Γης (γεωσκόπησης) 

που αναλήφθηκε από την Ένωση και 

εκτελείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης 

µε τα κράτη µέλη και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆). Οι ρίζες 

του προγράµµατος GMES ανάγονται στον 

Μάιο του 1998, όταν διάφοροι φορείς που 

συµµετέχουν στην ανάπτυξη των 

διαστηµικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, 

γνωστή και ως «µανιφέστο του Baveno».  

Το µανιφέστο ζήτησε να υπάρξει 

µακροπρόθεσµη δέσµευση για την 

ανάπτυξη διαστηµικών υπηρεσιών 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος, µε τη 

χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη 

ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τεχνολογιών. 

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη 

στρατηγική επιλογή να αναπτύξει µιαν 

(1) Η Παγκόσµια Παρακολούθηση του 

Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 

(GMES) αποτελεί πρωτοβουλία 

παρακολούθησης της Γης (γεωσκόπησης) 

που αναλήφθηκε από την Ένωση και 

εκτελείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης 

µε τα κράτη µέλη και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆). Οι ρίζες 

του προγράµµατος GMES ανάγονται στον 

Μάιο του 1998, όταν διάφοροι φορείς που 

συµµετέχουν στην ανάπτυξη των 

διαστηµικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, 

γνωστή και ως «µανιφέστο του Baveno».  

Το µανιφέστο ζήτησε να υπάρξει 

µακροπρόθεσµη δέσµευση για την 

ανάπτυξη διαστηµικών υπηρεσιών 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος, µε τη 

χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη 

ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τεχνολογιών. 

Το 2005 η Ένωση έκανε τη στρατηγική 

επιλογή να αναπτύξει από κοινού µε τον 
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ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ικανότητα 

γεωσκόπησης µε σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών στους τοµείς του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας
8
, πράγµα 

που οδήγησε τελικά στον κανονισµό (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

22ας Σεπτεµβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα παρακολούθησης της γης 

(GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις 

(2011-2013)
9
. 

ΕΟ∆ µιαν ανεξάρτητη ευρωπαϊκή 
ικανότητα γεωσκόπησης µε σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών στους τοµείς του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας
8
, πράγµα 

που οδήγησε τελικά στον κανονισµό (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

22ας Σεπτεµβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα παρακολούθησης της γης 

(GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις 

(2011-2013)
9
. 

__________________ __________________ 

8 
COM(2005) 565 τελικό της 10ης 

Νοεµβρίου 2005. 

8 
COM(2005) 565 τελικό της 10ης 

Νοεµβρίου 2005. 

9 
ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1. 

9 
ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Εξαρχής, το GMES αποτέλεσε κοινό πρόγραµµα της ΕΕ και του ΕΟ∆ υπό την αιγίδα της ΕΕ. 

Έως σήµερα, περίπου το 60% των επενδύσεων στο διαστηµικό σκέλος έχει χρηµατοδοτηθεί µέσω 

του ΕΟ∆. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 

πρόγραµµα Copernicus πρέπει να 

βασίζεται σε αυτόνοµη ικανότητα της 

Ένωσης για διενέργεια διαστηµικών 

παρατηρήσεων και να παρέχει 

επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τοµέα του 

περιβάλλοντος, της προστασίας των 

πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 

επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιµων 

επιτόπιων δεδοµένων που παρέχονται, 

ειδικότερα, από τα κράτη µέλη. Η παροχή 

επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 

τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 

διαστηµικού σκέλους του προγράµµατος 

Copernicus. Ο αυξανόµενος κίνδυνος 

σύγκρουσης µε άλλους δορυφόρους και µε 

διαστηµικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 

απειλή για το διαστηµικό σκέλος του 

προγράµµατος Copernicus. Ως εκ τούτου, 

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 

πρόγραµµα Copernicus πρέπει να 

βασίζεται σε αυτόνοµη ικανότητα της 

Ένωσης για διενέργεια διαστηµικών 

παρατηρήσεων και να παρέχει 

επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τοµέα του 

περιβάλλοντος, της προστασίας των 

πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 

επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιµων 

επιτόπιων δεδοµένων που παρέχονται, 

ειδικότερα, από τα κράτη µέλη. Το 
πρόγραµµα θα πρέπει να κάνει χρήση των 
ικανοτήτων των κρατών µελών για 
διενέργεια διαστηµικών παρατηρήσεων 
και υπηρεσιών στον µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό. Το πρόγραµµα θα πρέπει επίσης 
να κάνει χρήση των ικανοτήτων για 
ανάληψη εµπορικών πρωτοβουλιών στην 
Ευρώπη, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο 
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το πρόγραµµα Copernicus θα πρέπει να 

στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 

µείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως µε τη 
συµβολή στο πρόγραµµα που θεσπίζεται 
µε την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ενός προγράµµατος στήριξης της 

επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήµατος. 

αυτό και στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου 
διαστηµικού τοµέα σε εµπορικό επίπεδο 
στην Ευρώπη. Επιπλέον, η 
διαθεσιµότητα του ευρωπαϊκού 
συστήµατος δορυφόρων αναµετάδοσης 
δεδοµένων (European Data Relay 
Satellite-EDRS) για τους «Φρουρούς» του 
Copernicus θα επιταχύνει τη διαβίβαση 
δεδοµένων και, συνεπώς, θα ενισχύσει 
περαιτέρω τις ικανότητες απόκρισης 
στην αυξανόµενη ζήτηση από τους 
χρήστες για δεδοµένα σχεδόν σε 
πραγµατικό χρόνο. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 

τη καλή λειτουργία, τη σε µόνιµη βάση 
διαθεσιµότητα και την ασφάλεια του 
διαστηµικού σκέλους του προγράµµατος 

Copernicus. Ο αυξανόµενος κίνδυνος 

σύγκρουσης µε άλλους δορυφόρους και µε 

διαστηµικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 

απειλή για το διαστηµικό σκέλος του 

προγράµµατος Copernicus. Ως εκ τούτου, 

το πρόγραµµα Copernicus θα πρέπει να 

στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 

µείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως 

παρέχοντας από κοινού µε το πρόγραµµα 
EGNOS/Galileo και χωρίς να τίθεται εν 
κινδύνω η πλήρης λειτουργία τους τη 
µεγαλύτερη δυνατή συµβολή στο 
πρόγραµµα που θεσπίζεται µε την 

απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ενός προγράµµατος στήριξης της 

επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήµατος. Με στόχο αφενός την 
ενίσχυση της µέγιστης δυνατής 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
στον τοµέα του διαστήµατος και των 
υπηρεσιών και αφετέρου τη βέλτιστη 
χρήση των πόρων καθώς και την 
επίτευξη των βέλτιστων επιδόσεων κατά 
την ανάπτυξη του Copernicus, θα πρέπει 
να εφαρµόζονται οι αρχές για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, οι συµβάσεις θα 
πρέπει να είναι του κατάλληλου µεγέθους 
και θα πρέπει να ανατίθενται 
υπεργολαβίες. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα ανώτατα δηµοσιονοµικά κονδύλια 

που απαιτούνται για τις δράσεις του 

προγράµµατος Copernicus (2014-2020) 

ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιµές 

2011, και εντάσσονται σε χωριστό 

κεφάλαιο του προϋπολογισµού, στο 

πλαίσιο του τίτλου 2 του τοµέα 1α του 

γενικού προϋπολογισµού της Ένωσης. Οι 

δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές 

δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η 

Επιτροπή για τον συντονισµό του 

προγράµµατος Copernicus θα πρέπει να 

χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό 

της Ένωσης. 

(10) Τα ανώτατα δηµοσιονοµικά κονδύλια 

που απαιτούνται για τις δράσεις του 

προγράµµατος Copernicus (2014-2020) 

ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιµές 

2011, και εντάσσονται σε χωριστό 

κεφάλαιο του προϋπολογισµού, στο 

πλαίσιο του τίτλου 2 του τοµέα 1α του 

γενικού προϋπολογισµού της Ένωσης. Οι 

δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές 

δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η 

Επιτροπή για τον συντονισµό του 

προγράµµατος Copernicus θα πρέπει να 

χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό 

της Ένωσης. Στην περίπτωση πρόσθετων 
απρόβλεπτων δηµοσιονοµικών 
υποχρεώσεων, οιαδήποτε αύξηση της 
συνδροµής της Ένωσης δεν θα πρέπει να 
γίνεται σε βάρος άλλων προγραµµάτων 
και θα πρέπει συνεπώς να καλύπτεται 
από το περιθώριο που διατίθεται µεταξύ 
των ανώτατων ορίων του Π∆Π και του 
ανώτατου ορίου ιδίων πόρων. Για τη 
µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων και 
την αξιοποίηση των γνώσεων και της 
εµπειρογνωµοσύνης που αποκτήθηκαν 
µέσα από τα στάδια υλοποίησης του 
προγράµµατος, θα πρέπει να 
διερευνηθούν νέα οργανωτικά µοντέλα 
για τον µελλοντικό σχεδιασµό, όπως είναι 
µία κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
το διάστηµα και ένα πολυετές 
χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο θα 
αναπτυχθεί µε τη βοήθεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
θα εξασφαλίζει τη σε µακρόπνοη κλίµακα 
οικονοµική δέσµευση όλων των κρατών 
µελών. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Για λόγους σαφήνειας και για να 
διευκολυνθεί ο έλεγχος του κόστους, τα 
ανώτατα χρηµατοδοτικά κονδύλια του 
Copernicus πρέπει να κατανέµονται σε 
διάφορες κατηγορίες σύµφωνα µε τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό. Η εξουσία της 
έγκρισης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή όσον αφορά την 
ανακατανοµή πόρων από ένα 
συγκεκριµένο στόχο σε άλλο, στις 
περιπτώσεις όπου η απόκλιση αυτή 
υπερβαίνει τις πέντε εκατοστιαίες 
µονάδες και αφού προσδιοριστούν οι 
χρηµατοδοτικές προτεραιότητες που 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα 
προγράµµατα εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η διεθνής διάσταση του 

προγράµµατος Copernicus έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για την ανταλλαγή δεδοµένων και 

πληροφοριών, καθώς και για την 

πρόσβαση στην υποδοµή παρατήρησης. 

Ένα τέτοιο σύστηµα ανταλλαγής είναι 

οικονοµικά αποδοτικότερο από τα 

συστήµατα αγοράς δεδοµένων και ενισχύει 

την παγκόσµια διάσταση του 

προγράµµατος. 

(13) Η διεθνής διάσταση του 

προγράµµατος Copernicus έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για την ανταλλαγή δεδοµένων και 

πληροφοριών, καθώς και για την 

πρόσβαση στην υποδοµή παρατήρησης. 

Ένα τέτοιο σύστηµα ανταλλαγής είναι 

οικονοµικά αποδοτικότερο από τα 

συστήµατα αγοράς δεδοµένων και ενισχύει 

την παγκόσµια διάσταση του 

προγράµµατος, ενώ θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δέουσα προστασία των 
ανταλλασσόµενων µε αυτόν τον τρόπο 
πληροφοριών και δεδοµένων. 
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Αιτιολόγηση 

Ο εισηγητής, στο σηµείο αυτό, εισάγει την απαίτηση της αµοιβαιότητας. Ωστόσο, ο όρος αυτός, 

παρότι αποστέλλει ένα σηµαντικό πολιτικό µήνυµα, ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει δυσκολίες 

και να οδηγήσει σε αποκλίνουσες ερµηνείες. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται η αντικατάστασή 

του, στο κυρίως κείµενο, µε καταλληλότερους από νοµική άποψη όρους. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
γενική ευθύνη για το πρόγραµµα 

Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει τις προτεραιότητες και τους 

στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό 

συντονισµό και την εποπτεία του 

προγράµµατος. 

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
γενική ευθύνη για το πρόγραµµα 

Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει εκ των προτέρων µε σαφήνεια 
τις προτεραιότητες και τους στόχους και να 

εξασφαλίσει τον γενικό συντονισµό και 

την εποπτεία του προγράµµατος. Σε αυτό 
θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης και 
ειδικές προσπάθειες που στοχεύουν στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
όσον αφορά τη σηµασία που έχουν και το 
πόσο διαδεδοµένα είναι τα διαστηµικά 
προγράµµατα στην καθηµερινή ζωή των 
πολιτών. Πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που αφορούν το πρόγραµµα. 

Αιτιολόγηση 

Η ορθή κατανόηση και η υποστήριξη από το κοινό είναι ζωτικής σηµασίας για την αιτιολόγηση 

του προϋπολογισµού και για την προώθηση προϊόντων διαστηµικού προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Λαµβανοµένης υπόψη της διάστασης 

συνεργασίας του προγράµµατος 

Copernicus και για να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψη της τεχνικής 

(17) Λαµβανοµένης υπόψη της διάστασης 

συνεργασίας του προγράµµατος 

Copernicus και για να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψη της τεχνικής 
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εµπειρογνωµοσύνης, η υλοποίηση του 

προγράµµατος θα πρέπει να ανατεθεί σε 

φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη 

τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

εµπειρογνωµοσύνης, η υλοποίηση του 

προγράµµατος θα πρέπει να ανατεθεί σε 

φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη 

τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, 
όπως είναι ο Οργανισµός του 
Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) ο οποίος θα 
µπορούσε να αναλάβει σε στενή 
συνεργασία µε τα κέντρα αριστείας για τη 
γεωσκόπηση ενεργό ρόλο στην υλοποίηση 
του προγράµµατος Copernicus στο 
µέλλον. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Κατά την εφαρµογή του 

προγράµµατος Copernicus, η Επιτροπή 

µπορεί να στηριχθεί, αν αυτό 

δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό 

χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική 

εµπειρογνωσία του οργανισµού της 

Ένωσης, σε αρµόδιους οργανισµούς της 

Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της 

Ναυσιπλοΐας (EMSA) και το ∆ορυφορικό 

Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΚΕΕ), 

ή σε κάθε σχετικό φορέα που είναι 

δυνητικά επιλέξιµος για ανάθεση 

καθηκόντων σύµφωνα µε το άρθρο 58 του 

κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισµό της Ένωσης12. Η επιλογή 
του οργανισµού της Ένωσης λαµβάνει 

δεόντως υπόψη την αποδοτικότητα της 

ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε 

σχέση µε το κόστος της, καθώς και τον 

αντίκτυπό της στη δοµή διακυβέρνησης 

(18) Κατά την εφαρµογή του 

προγράµµατος Copernicus, η Επιτροπή 

µπορεί να στηριχθεί, αν αυτό 

δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό 

χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική 

εµπειρογνωσία του οργανισµού της 

Ένωσης, σε αρµόδιους οργανισµούς της 

Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της 

Ναυσιπλοΐας (EMSA), ο Οργανισµός του 
Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και το 
∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (∆ΚΕΕ), ή σε κάθε σχετικό φορέα 

που είναι δυνητικά επιλέξιµος για ανάθεση 

καθηκόντων σύµφωνα µε το άρθρο 58 του 

κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
12
. Η επιλογή του οργανισµού 

της Ένωσης λαµβάνει δεόντως υπόψη την 

αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των 

καθηκόντων σε σχέση µε το κόστος της, 

καθώς και τον αντίκτυπό της στη δοµή 

διακυβέρνησης του οργανισµού και στους 

οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους 
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του οργανισµού και στους οικονοµικούς 

και ανθρώπινους πόρους του. 

του. 

__________________ __________________ 

12 
ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 

12 Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισµό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισµού (EΕ) αριθ. 
1605/2002 προϋπολογισµό της Ένωσης 
(ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1). 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 

προγράµµατος Copernicus σε βιώσιµη 

βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι 

δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 

που εµπλέκονται στο Copernicus και να 

αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί 

σε λειτουργία µια ικανότητα παροχής 

υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

επικουρείται από µια επιτροπή στα θέµατα 

που αφορούν την εξασφάλιση του 

συντονισµού των συνεισφορών της 

Ένωσης, των κρατών µελών και των 

διακυβερνητικών οργανισµών προς το 

Copernicus, τη βέλτιστη χρήση των 

υφιστάµενων δυνατοτήτων και τον 

εντοπισµό των ελλείψεων που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η εν 

λόγω επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί 

επίσης την Επιτροπή στην παρακολούθηση 

της συνεκτικής υλοποίησης του 

Copernicus. 

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 

προγράµµατος Copernicus σε βιώσιµη 

βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι 

δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 

που εµπλέκονται στο Copernicus και να 

αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί 

σε λειτουργία µια ικανότητα παροχής 

υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

επικουρείται από µια επιτροπή στα θέµατα 

που αφορούν την εξασφάλιση του 

συντονισµού των συνεισφορών της 

Ένωσης, των κρατών µελών, του 
ιδιωτικού τοµέα και των διακυβερνητικών 
οργανισµών προς το Copernicus, τη 

βέλτιστη χρήση των υφιστάµενων 

δυνατοτήτων και τον εντοπισµό των 

ελλείψεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή 

θα πρέπει να επικουρεί επίσης την 

Επιτροπή στην παρακολούθηση της 

συνεκτικής υλοποίησης του Copernicus. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Το πρόγραµµα Copernicus θα 
πρέπει να τηρεί τους κανόνες της 
Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις και 
να αποσκοπεί πρωτίστως και κατά κύριο 
λόγο στη βέλτιστη χρήση των πόρων, τον 
έλεγχο των δαπανών, τον µετριασµό των 
κινδύνων, τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και τη µείωση της 
εξάρτησης από έναν και µόνο 
προµηθευτή. Η ανοικτή πρόσβαση και ο 
θεµιτός ανταγωνισµός σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασµού και η εξασφάλιση 
ισόρροπων ευκαιριών συµµετοχής της 
βιοµηχανίας σε όλα τα επίπεδα, 
περιλαµβανοµένων ειδικότερα των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
των µη µεγάλων συντονιστών 
συστηµάτων, θα πρέπει να επιδιώκονται 
σε όλα τα κράτη µέλη. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η ενδεχόµενη κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης και η µακροχρόνια 
εξάρτηση από έναν και µόνον 
προµηθευτή, διότι θα αυξήσει τις τιµές 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και θα 
καταστήσει το πρόγραµµα Copernicus µη 
βιώσιµο σε µακροπρόθεσµη βάση. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αντικείµενο Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται το 

ενωσιακό πρόγραµµα γεωσκόπησης, που 

ονοµάζεται Copernicus, και καθορίζονται 

οι κανόνες για την εκτέλεσή του. 

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται το 

ενωσιακό πρόγραµµα γεωσκόπησης και 

παρακολούθησης της γης, που ονοµάζεται 

Copernicus, και καθορίζονται οι κανόνες 

για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την 
αξιοποίησή του. 

 Το πρόγραµµα Copernicus εξασφαλίζει τη 
συνέχεια των δραστηριοτήτων που 
διενεργήθηκαν δυνάµει του 
προγράµµατος GMES και περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα: 

 α) ένα σκέλος υπηρεσιών που εξασφαλίζει 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε 
τους ακόλουθους τοµείς: παρακολούθηση 
της ατµόσφαιρας, παρακολούθηση της 
κλιµατικής αλλαγής, διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
παρακολούθηση της ξηράς, 
παρακολούθησης της θάλασσας και 
ασφάλεια· 

 β) ένα διαστηµικό σκέλος, που 
εξασφαλίζει τη διενέργεια διαστηµικών 
παρατηρήσεων για τους τοµείς 
υπηρεσιών του στοιχείου α)· 

 γ) ένα επιτόπιο σκέλος που εξασφαλίζει 
συντονισµένη πρόσβαση στις 
παρατηρήσεις µέσω εναέριων, 
θαλάσσιων και επίγειων εγκαταστάσεων, 
περιλαµβανοµένων και µη 
επανδρωµένων, για τους τοµείς 
υπηρεσιών του στοιχείου α), καθώς και 
διακρίβωση και επικύρωση 
δραστηριοτήτων για διαστηµικών 
παρατηρήσεις. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Γενικοί στόχοι Στόχοι 

1. Το πρόγραµµα Copernicus συµβάλλει 1. Το Copernicus συµβάλλει στους εξής 
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στους εξής γενικούς στόχους: γενικούς στόχους: 

α) Προστασία του περιβάλλοντος και 

υποστήριξη των προσπαθειών που 

καταβάλλονται στους τοµείς της πολιτικής 

προστασίας και της ασφάλειας· 

α) Παρακολούθηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και υποστήριξη των 

προσπαθειών που καταβάλλονται στους 

τοµείς της πολιτικής προστασίας και 

πολιτικής ασφάλειας· 

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συµβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, 

βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξης· ειδικότερα, συµβάλλει στην 

οικονοµική σταθερότητα και την ανάπτυξη 

προωθώντας εµπορικές εφαρµογές. 

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συµβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, 

βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξης· ειδικότερα, συµβάλλει στην 

οικονοµική σταθερότητα και την ανάπτυξη 

προωθώντας δωρεάν ανταλλαγή 
δεδοµένων και εµπορικές εφαρµογές. Θα 
ενισχύσει επίσης την ανάπτυξης µιας 
ισχυρής και ισορροπηµένης βιοµηχανίας 
στον τοµέα του διαστήµατος σε ολόκληρη 
την Ένωση διατηρώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές 
επίπεδο, και τούτο χάρις στη 
µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των 
ευρωπαϊκών εταιρειών για ανάπτυξη και 
παροχή καινοτόµων βασικών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών και την 
εξασφάλιση ότι η Ένωση έχει ανεξάρτητη 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις.  

 2. Για την επίτευξη των γενικών στόχων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, το 
πρόγραµµα Copernicus έχει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

2. Τα πρωτότυπα δεδοµένα και 
πληροφορίες που παράγονται από 
διαστηµικές παρατηρήσεις, καθώς και 
από τα διαθέσιµα επιτόπια δεδοµένα 
(«δεδοµένα και πληροφορίες του 
προγράµµατος Copernicus») είναι ακριβή 
και αξιόπιστα, παρέχονται σε 

µακροπρόθεσµη και σταθερή βάση και 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
κοινοτήτων των χρηστών του 

προγράµµατος Copernicus. Η πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδοµένα είναι πλήρης, 
ανοικτή και δωρεάν, υπό τους όρους που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό ή 
βάσει του παρόντος κανονισµού. 

α) να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα 
δεδοµένα και πληροφορίες που 
προσφέρονται σε µακροπρόθεσµη, συνεχή 
και σταθερή βάση, που ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις των κοινοτήτων των 

χρηστών του προγράµµατος Copernicus, οι 
οποίες ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαµβάνουν τις ευρωπαϊκές, εθνικές, 

περιφερειακές ή τοπικές οντότητες που 

είναι επιφορτισµένες µε τον καθορισµό, 

την εφαρµογή, την επιβολή ή την 

παρακολούθηση δηµόσιας υπηρεσίας ή 

τοµέα πολιτικής που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, κυβερνητικές υπηρεσίες, 
πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα και 
εµπορικούς και ιδιωτικούς χρήστες. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, 
οι κοινότητες χρηστών του 
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προγράµµατος Copernicus ορίζονται ως οι 
κοινότητες που περιλαµβάνουν τους 

ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή 

τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι 

επιφορτισµένοι µε τον καθορισµό, την 

εφαρµογή, την επιβολή ή την 

παρακολούθηση µιας δηµόσιας υπηρεσίας 

ή πολιτικής στους τοµείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1. 

 β) να παρέχει βιώσιµη και αξιόπιστη 
πρόσβαση σε διαστηµικά δεδοµένα και 
πληροφορίες προερχόµενες από αυτόνοµη 
ικανότητα γεωσκόπησης της Ένωσης µε 
συνεπείς τεχνικές προδιαγραφές και να 
βασίζεται σε ευρωπαϊκά και εθνικά 
υφιστάµενα µέσα και δυνατότητες, 
συµπληρώνοντάς τα, όποτε αυτό είναι 
αναγκαίο· 

4. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 
1 αξιολογείται µε βάση τους ακόλουθους 

δείκτες αποτελεσµάτων: 

3. Η επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
αξιολογείται µε βάση τους ακόλουθους 

δείκτες αποτελεσµάτων: 

α) δεδοµένα και πληροφορίες που 

καθίστανται διαθέσιµα σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής 

υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική 

προστασία και την ασφάλεια· 

α) ∆εδοµένα και πληροφορίες που 

καθίστανται διαθέσιµα σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής 

υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική 

προστασία και την ασφάλεια· 

 β) Ολοκλήρωση της διαστηµικής 
υποδοµής µε γνώµονα τους δορυφόρους 
που αναπτύσσονται και τα δεδοµένα που 
παράγονται, λαµβάνοντας υπόψη τον 
διαθέσιµο προϋπολογισµό· 

 γ) Ζήτηση για δεδοµένα και πληροφορίες 
του προγράµµατος Copernicus, η οποία 
µετριέται µε βάση τον αριθµό των 
χρηστών, την έκταση της πρόσβασης σε 
δεδοµένα και πληροφορίες και τη 
διεύρυνση της διάδοσης στα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης και σε εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές και 
φορείς· 

 δ) Χρήση των δεδοµένων και 
πληροφοριών του Copernicus από τα 
όργανα και τους οργανισµούς της 
Ένωσης, τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τους ερευνητικούς 
οργανισµούς, τους διεθνείς οργανισµούς 
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και τις ιδιωτικές οντότητες, το επίπεδο 
αξιοποίησης από τους χρήστες και 
ικανοποίησης των χρηστών και τα οφέλη 
που παρέχονται στους πολίτες της 
Ένωσης· 

β) ∆ιείσδυση στην αγορά και 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
κατάντη φορέων υλοποίησης. 

ε) ∆ιείσδυση στην αγορά, δηµιουργία 
νέων αγορών και ανταγωνιστικότητα  

 (Σηµείωση τεχνικού χαρακτήρα: το άρθρο 3 

καταπίπτει) 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πεδίο εφαρµογής των υπηρεσιών 
Copernicus 

Λειτουργία του Copernicus 

 Τµήµα I - Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες Copernicus, που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
περιλαµβάνουν: 

 

1. Επιχειρησιακές υπηρεσίες: 1. Στις υπηρεσίες Copernicus 
περιλαµβάνονται: 

α) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 

ατµόσφαιρας παρέχει πληροφορίες για την 

ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίµακα 

και για τη χηµική σύσταση της 

ατµόσφαιρας σε παγκόσµια κλίµακα. 

Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα 

συστήµατα παρακολούθησης της 

ποιότητας του αέρα σε τοπική έως και 

εθνική κλίµακα και συµβάλλει στην 

παρακολούθηση των κλιµατικών 

µεταβλητών της χηµείας της ατµόσφαιρας· 

α) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 

ατµόσφαιρας παρέχει πληροφορίες για την 

ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίµακα 

και για τη χηµική σύσταση της 

ατµόσφαιρας σε παγκόσµια κλίµακα, 

δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
παρατήρηση της κοµοστέγης των δασών. 
Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα 

συστήµατα παρακολούθησης της 

ποιότητας του αέρα σε τοπική έως και 

εθνική κλίµακα, ιδίως όσον αφορά τη 
διακύµανση της θερµοκρασίας, και 
συµβάλλει στην παρακολούθηση των 

κλιµατικών µεταβλητών της χηµείας της 

ατµόσφαιρας· 

β) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 

θάλασσας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 

την κατάσταση και τη δυναµική των 

φυσικών οικοσυστηµάτων των ωκεανών 

και των θαλασσών για τις παγκόσµιες 

β) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 

θάλασσας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 

την κατάσταση και τη δυναµική των 

φυσικών οικοσυστηµάτων των ωκεανών 

και των θαλασσών για τις παγκόσµιες 
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ωκεάνιες και τις ευρωπαϊκές περιφερειακές 

περιοχές· 

ωκεάνιες και πολικές περιοχές και τις 
ευρωπαϊκές περιφερειακές περιοχές, µε 
ιδιαίτερη προσοχή στις ροές αποβλήτων· 

γ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς 

παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη 

της παγκόσµιας έως τοπικής 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 

βιοποικιλότητας, του εδάφους, των 

υδάτων, των δασών και των φυσικών 

πόρων, καθώς και για τη γενική εφαρµογή 

των πολιτικών που υλοποιούνται σε 

θέµατα περιβάλλοντος, γεωργίας, 

ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδοµικού 

σχεδιασµού, υποδοµών και µεταφορών· 

γ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς 

παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη 

της παγκόσµιας έως τοπικής 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 

βιοποικιλότητας, του εδάφους, των 

υδάτων, της κρυόσφαιρας, των δασών, 
των αγροτικών πρακτικών και των 
φυσικών πόρων, καθώς και για τη γενική 

εφαρµογή των πολιτικών που υλοποιούνται 

σε θέµατα περιβάλλοντος, γεωργίας, 

ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδοµικού 

σχεδιασµού, υποδοµών και µεταφορών· 

δ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 

κλιµατικής αλλαγής παρέχει πληροφορίες 

που αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης 

γνώσεων για την υποστήριξη των 

πολιτικών προσαρµογής και µετριασµού. 

Συµβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή 

βασικών κλιµατικών µεταβλητών, 

κλιµατικών αναλύσεων και προβλέψεων σε 

χρονικές και χωρικές κλίµακες, χρήσιµων 

για τις στρατηγικές προσαρµογής και 

µετριασµού που ακολουθούνται στους 

διάφορους τοµείς τοµεακού και 

κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης· 

δ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 

κλιµατικής αλλαγής παρέχει πληροφορίες 

που αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης 

γνώσεων για την υποστήριξη των 

πολιτικών προσαρµογής και µετριασµού. 

Συµβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή 

βασικών κλιµατικών µεταβλητών, 

κλιµατικών αναλύσεων και προβλέψεων σε 

χρονικές και χωρικές κλίµακες, χρήσιµων 

για τις στρατηγικές προσαρµογής και 

µετριασµού που ακολουθούνται στους 

διάφορους τοµείς τοµεακού και 

κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης· 

ε) Η υπηρεσία αντιµετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρέχει 

πληροφορίες για την αντιµετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε σχέση 

µε διάφορους τύπους καταστροφών, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

µετεωρολογικών κινδύνων, των 

γεωφυσικών κινδύνων, των εκούσιων ή 

τυχαίων ανθρωπογενών καταστροφών και 

άλλων ανθρωπιστικών καταστροφών, 

καθώς επίσης για δραστηριότητες 

πρόληψης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και 

αποκατάστασης· 

ε) Η υπηρεσία αντιµετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρέχει 

πληροφορίες για την αντιµετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε σχέση 

µε διάφορους τύπους καταστροφών, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

µετεωρολογικών κινδύνων, των 

γεωφυσικών κινδύνων, των εκούσιων ή 

τυχαίων ανθρωπογενών καταστροφών και 

άλλων ανθρωπιστικών καταστροφών, 

καθώς επίσης για δραστηριότητες 

πρόληψης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και 

αποκατάστασης· 

στ) Η υπηρεσία ασφαλείας παρέχει 

πληροφορίες για την υποστήριξη της 

αντιµετώπισης των προκλήσεων που 

αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης, 

βελτιώνοντας τις ικανότητες πρόληψης 

των κρίσεων, ετοιµότητας και 

αντιµετώπισής τους, ιδίως όσον αφορά την 

στ) Η υπηρεσία ασφαλείας παρέχει 

πληροφορίες για την υποστήριξη της 

αντιµετώπισης των προκλήσεων που 

αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης, 

βελτιώνοντας τις ικανότητες πρόληψης 

των κρίσεων, ετοιµότητας και 

αντιµετώπισής τους, ιδίως όσον αφορά την 
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παραµεθόρια και τη θαλάσσια επιτήρηση, 

αλλά και για την υποστήριξη της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης, µέσω του 

εντοπισµού και της παρακολούθησης των 

διαπεριφερειακών απειλών κατά της 

ασφάλειας, της διενέργειας εκτιµήσεων 

επικινδυνότητας και της εφαρµογής 

συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της 

χαρτογράφησης και της παρακολούθησης 

των µεθοριακών περιοχών. 

παραµεθόρια και τη θαλάσσια επιτήρηση, 

αλλά και για την υποστήριξη της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης, µέσω του 

εντοπισµού και της παρακολούθησης των 

διαπεριφερειακών απειλών κατά της 

ασφάλειας, της διενέργειας εκτιµήσεων 

επικινδυνότητας και της εφαρµογής 

συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της 

χαρτογράφησης και της παρακολούθησης 

των µεθοριακών περιοχών. 

 Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών δεν 
υπάρχει προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες θα 
λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
τηρώντας πλήρως τις υπάρχουσες 
εθνικές εντολές. Συνεπώς καθιστούν 
δυνατή την ανάπτυξη αποκεντρωµένων 
και αποδοτικών ως προς το κόστος 
κατάντη υπηρεσιών οι οποίες, όπου 
ενδείκνυται, ενσωµατώνουν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα υπάρχοντα 
διαστηµικά και επιτόπια δεδοµένα και 
δεδοµένα αναφοράς, καθώς και τις 
ικανότητες των κρατών µελών για να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη. 

2. ∆ραστηριότητες ανάπτυξης, που 
συνίστανται στη βελτίωση της ποιότητας 
και της επίδοσης των επιχειρησιακών 

υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της 

εξέλιξης και της προσαρµογής τους, καθώς 

και στην αποφυγή ή τον µετριασµό των 
επιχειρησιακών κινδύνων. 

2. Για να εξασφαλίζεται η εξέλιξη των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος Τµήµατος και 
η εκµετάλλευσή τους από το δηµόσιο 
τοµέα, θα πρέπει επίσης να αναληφθούν 
οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

 α) ∆ραστηριότητες ανάπτυξης µε σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας και της 
επίδοσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξέλιξης και της 

προσαρµογής τους, καθώς και την 

αποφυγή ή τον µετριασµό των 

επιχειρησιακών κινδύνων. 

3. ∆ραστηριότητες υποστήριξης, που 
συνίστανται σε µέτρα για την προώθηση 

της χρήσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών 

από τους χρήστες και τις κατάντη 
εφαρµογές, καθώς επίσης και σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας και 
διάδοσης. 

β) ∆ραστηριότητες υποστήριξης, που 
συνίστανται σε µέτρα για την προώθηση 

της χρήσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών 

του Copernicus, περιλαµβανοµένων των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας και 
διάδοσης, της ανάπτυξης τυποποιηµένων 
διαδικασιών για την ενσωµάτωση των 
δεδοµένων και των πληροφοριών του 
προγράµµατος Copernicus στη ροή 
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εργασιών των χρηστών: 

 i) από τις δηµόσιες αρχές που είναι 
επιφορτισµένες µε τον καθορισµό, την 
εφαρµογή, την επιβολή ή την 
παρακολούθηση δηµόσιας υπηρεσίας ή 
τοµέων πολιτικής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος Τµήµατος· 

 ii) από άλλους χρήστες και τις κατάντη 
εφαρµογές. 

 iii) από τον Οργανισµό του Ευρωπαϊκού 
GNSS (GSA) σε συνεργασία µε κέντρα 
αροστείας τη γεωσκόπησης. 

  Τµήµα II - ∆ιαστηµικό σκέλος 

 Το διαστηµικό σκέλος του προγράµµατος 
Copernicus παρέχει διαστηµικές 
παρατηρήσεις για την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι 
οποίες εξυπηρετούν κυρίως τις 
επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Το διαστηµικό σκέλος 
του προγράµµατος Copernicus 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

 α) Παροχή διαστηµικών παρατηρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

 i) Ολοκλήρωση, συντήρηση και 
λειτουργία των ειδικών αποστολών του 
προγράµµατος Copernicus, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
καθηκόντων στους δορυφόρους, της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των 
δορυφόρων, της παραλαβής, 
επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και 
διάδοσης δεδοµένων, καθώς επίσης της 
µόνιµης διακρίβωσης και επικύρωσης· 

 ii) Παροχή επιτόπιων δεδοµένων για τη 
διακρίβωση και την επικύρωση των 
διαστηµικών παρατηρήσεων· 

 iii) Παροχή, αρχειοθέτηση και διάδοση 
δεδοµένων παρατηρήσεων που 
προέρχονται από συνεισφέρουσες 
αποστολές και συµπληρώνουν τα 
δεδοµένα του Copernicus που 
προέρχονται από ειδικές αποστολές· 



 

 

 PE529.610/ 17 

 EL 

 iv) Συντήρηση της διαστηµικής 
υποδοµής του Copernicus· 

 β) ∆ραστηριότητες ανταποκρινόµενες 
στις εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών, 
µεταξύ άλλων: 

 i) Εντοπισµός των κενών των 
παρατηρήσεων και προσδιορισµός νέων 
διαστηµικών αποστολών µε βάση τις 
επικυρωµένες απαιτήσεις των χρηστών 
και τις υπάρχουσες ή σχεδιαζόµενες 
διαστηµικές υποδοµές· 

 ii) Εξελίξεις που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισµό και τη συµπλήρωση του 
διαστηµικού σκέλους του Copernicus, 
περιλαµβανοµένου του σχεδιασµού και 
της προµήθειας νέων βελτιωµένων 
στοιχείων της διαστηµικής υποδοµής, 
µεταξύ άλλων και υποδοµής που 
πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία µετά το 
2025· 

 γ) Συµβολή στην προστασία των 
δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης 
µέσω της εφαρµογής της απόφασης 
[XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός 
προγράµµατος στήριξης της επιτήρησης 
και παρακολούθησης του διαστήµατος. 

 Τµήµα III - Επιτόπιο σκέλος 

 Το επιτόπιο σκέλος του προγράµµατος 
Copernicus περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

 α) Συντονισµός και εναρµόνιση της 
συλλογής και της παροχής επιτόπιων 
δεδοµένων, παροχή επιτόπιων δεδοµένων 
στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιτόπιων 
δεδοµένων τρίτων µερών σε διεθνές 
επίπεδο· 

 β) Παροχή τεχνικής βοήθειας στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις απαιτήσεις 
υπηρεσίας για τα δεδοµένα επιτόπιων 
παρατηρήσεων· 

 γ) Συνεργασία µε επιτόπιους φορείς 
υλοποίησης, για να προάγεται η 
συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης που αφορούν τις υποδοµές και 
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τα δίκτυα επιτόπιων παρατηρήσεων. 

 δ) Εντοπισµός και αντιµετώπιση κενών 
στις επιτόπιες παρατηρήσεις που δεν 
µπορούν να καλυφθούν από τις 
υπάρχουσες υποδοµές και δίκτυα. 

 (Σηµείωση τεχνικού χαρακτήρα: τα άρθρα 5 

και 6 καταπίπτουν) 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που 
διατίθεται για το πρόγραµµα Copernicus 
για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει 
µέγιστο ποσό ύψους 3 786 εκατ. ευρώ σε 
τιµές του 2011. 

1. Το µέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 
προγράµµατος Copernicus και για την 
κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται µε 
τις δραστηριότητές του για την περίοδο 
2014 – 2020 ορίζεται σε 3 786 
εκατοµµύρια ευρώ σε τιµές 2011, 
σύµφωνα µε το [άρθρο 14] του 
κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
[…]13α . Εντός του ποσού αυτού, οι 
επιχειρησιακές πιστώσεις κατανέµονται 
στους ειδικούς στόχους όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 ως εξής: 

 α) παροχή των επιχειρησιακών 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο σηµείο 1 
του άρθρου 4, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
των χρηστών, [Χ]%· 

 β) παροχή βιώσιµης και αξιόπιστης 
πρόσβασης σε παρατηρήσεις από το 
διάστηµα, [Χ%]. 

 ____________________ 

 
13α Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/… του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για 
τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L...).  
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όταν κρίνεται αναγκαία η απόκλιση 
από την κατανοµή για συγκεκριµένο 
στόχο κατά περισσότερο από πέντε 
εκατοστιαίες µονάδες, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 21, µε σκοπό την τροποποίηση της 
κατανοµής αυτής. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 21, για τον 
καθορισµό των χρηµατοδοτικών 
προτεραιοτήτων που θα 
αντικατοπτρίζονται στα προγράµµατα 
εργασίας. Η πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εκδίδεται πριν από τις...*. 

 ______________ 

 *ΕΕ: παρεµβάλλεται η ηµεροµηνία ένα 
έτος µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κονδύλια που προορίζονται για το 

πρόγραµµα Copernicus µπορούν επίσης να 

καλύπτουν δαπάνες που αφορούν 

3. Τα κονδύλια που προορίζονται για το 

πρόγραµµα Copernicus µπορούν επίσης να 

καλύπτουν δαπάνες που αφορούν 
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δραστηριότητες προετοιµασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτικού 

ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες είναι 

άµεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του 

προγράµµατος Copernicus και την 

επίτευξη των στόχων του και, ιδίως, 

δαπάνες για µελέτες, συνεδριάσεις, 

δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

καθώς και δαπάνες για δίκτυα 

πληροφορικής που αποσκοπούν στην 

επεξεργασία πληροφοριών και την 

ανταλλαγή δεδοµένων. Οι πόροι που 
διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού 
µπορούν επίσης να συµβάλλουν 
αναλογικά στην κάλυψη αναγκών 
θεσµικής επικοινωνίας σχετικά µε τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 

δραστηριότητες προετοιµασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτικού 

ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες είναι 

άµεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του 

προγράµµατος Copernicus και την 

επίτευξη των στόχων του και, ιδίως, 

δαπάνες για µελέτες, συνεδριάσεις, 

δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

καθώς και δαπάνες για δίκτυα 

πληροφορικής που αποσκοπούν στην 

επεξεργασία πληροφοριών και την 

ανταλλαγή δεδοµένων. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Μορφές ενωσιακής χρηµατοδότησης 

 1. Η ενωσιακή χρηµατοδότηση µπορεί να 
λάβει τις κάτωθι νοµικές µορφές: 

 α) συµφωνίες ανάθεσης καθηκόντων· 

 β) επιχορηγήσεις,  

 γ) συµβάσεις δηµοσίων προµηθειών. 

 2. Κατά την παροχή χρηµατοδότησης 
από την Ένωση πρέπει να εξασφαλίζεται 
πραγµατικός ανταγωνισµός, διαφάνεια 
και ίση µεταχείριση, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012. 

 3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση 
σχετικά µε τη χορήγηση πόρων από την 
Ένωση, τη διεργασία αξιολόγησης και τα 
αποτελέσµατα των διαγωνισµών 
υποβολής προσφορών, καθώς και τις 
συµβάσεις που συνήφθησαν µε βάση το 
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παρόν άρθρο, µετά την ανάθεση των 
συµβάσεων. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας, η τροπολογία αυτή ενσωµατώνει τις διατάξεις του 

προηγούµενου κανονισµού 911/2010 για το GMES. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής Ο ρόλος της Επιτροπής 

1. H Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα 
εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του 

κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 

966/2012. Η σχετική εκτελεστική πράξη 

εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 

παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού. 

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη του 
προγράµµατος Copernicus. Ορίζει τις 
προτεραιότητες και τους στόχους του 
προγράµµατος και εποπτεύει την 
εφαρµογή του, ιδίως όσον αφορά το 
κόστος, το χρονοδιάγραµµα και τις 
επιδόσεις και τα συµφέροντα ασφαλείας 
σύµφωνα µε το άρθρο 16, παρέχει δε στα 
κράτη µέλη και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν στο 
πρόγραµµα µέσω της ετήσιας έκθεσης 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
υλοποίησης του προγράµµατος. Η εν 
λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες 
σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνου, το 
συνολικό κόστος, το ετήσιο κόστος 
λειτουργίας εκάστου σηµαντικού 
στοιχείου της υποδοµής του Copernicus, 
το χρονοδιάγραµµα, τις επιδόσεις και τις 
πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
ανάθεση συµβάσεων. Η εν λόγω έκθεση 
τίθεται επίσης στη διάθεση της 
επιτροπής Copernicus. 

 2. Η Επιτροπή θεσπίζει, καθορίζει και 
επικαιροποιεί, στον βαθµό που 
απαιτείται, ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο, 
περιλαµβανοµένων αναλυτικών τεχνικών 
χαρτοφυλακίων για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 Τµήµα I 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
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διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 3. Όταν 
αποφασίζεται η κατανοµή κονδυλίων 
δυνάµει του ετήσιου προγράµµατος 
εργασίας, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη, 
όπου τούτο ενδείκνυται, το 
µακροπρόθεσµο σχέδιο. 

 3. Η Επιτροπή συνεργάζεται µε τα κράτη 
µέλη για να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
δεδοµένων και πληροφοριών µεταξύ τους 
και να αυξηθεί ο όγκος των δεδοµένων 
και των πληροφοριών που διατίθενται 
στο πρόγραµµα Copernicus. 

 4. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει µέτρα 
για να προωθεί τη σύγκλιση µεταξύ των 
κρατών µελών όσον αφορά τη χρήση 
δεδοµένων και πληροφοριών του 
προγράµµατος Copernicus και την 
πρόσβασή τους στις τεχνολογίες και τις 
εξελίξεις της γεωσκόπησης. Τα εν λόγω 
µέτρα δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. 
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 
2. 

 5. Η Επιτροπή διαχειρίζεται, για 
λογαριασµό της Ένωσης και στο πεδίο 
της αρµοδιότητάς της, τις σχέσεις µε τις 
τρίτες χώρες και τους διεθνείς 
οργανισµούς, εξασφαλίζοντας τον 
συντονισµό του προγράµµατος 
Copernicus µε τις δραστηριότητες σε 
εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 

 6. Η Επιτροπή συντονίζει τις συνεισφορές 
των κρατών µελών µε στόχο την 
επιχειρησιακή παροχή υπηρεσιών και τη 
µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα των 
προερχόµενων από υποδοµές τόσο 
ιδιωτικής όσο και δηµόσιας 
παρατήρησης δεδοµένων τα οποία 
απαιτούνται για τη λειτουργία των 
υφισταµένων και των µελλοντικών 
υπηρεσιών. 

 7. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
συµπληρωµατικότητα και τη 
συνεκτικότητα του προγράµµατος 
Copernicus δηµιουργώντας τις 
κατάλληλες συνδέσεις µε σχετικές 
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πολιτικές, µέσα, προγράµµατα και 
δράσεις της Ένωσης µε σκοπό να 
εξασφαλίζει ότι αυτά αντλούν οφέλη από 
τις υπηρεσίες του προγράµµατος 
Copernicus. 

 8. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαφανή 
και τακτική συµµετοχή των χρηστών και 
τη διαβούλευση µε όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη, ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
προσδιορισµός των απαιτήσεων των 
χρηστών και η παρακολούθηση της 
ικανοποίησής τους σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, η 
επιτροπή Copernicus του άρθρου 20 
παράγραφος 1 εποπτεύει µια ειδική 
υποδοµή διανοµής δεδοµένων του 
προγράµµατος Copernicus η οποία 
βασίζεται σε ένα δίκτυο 
εθνικών/περιφερειακών κόµβων και έχει 
δεσµευθεί να διασφαλίζει και συντονίζει 
τη διανοµής των δεδοµένων. 

 9. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 21 που αφορούν τον καθορισµό 
των απαιτήσεων για δεδοµένα που είναι 
αναγκαία για τις επιχειρησιακές 
υπηρεσίες, µεριµνώντας για την εξέλιξή 
τους. 

 10. Η Επιτροπή διαθέτει τους 
χρηµατοοικονοµικούς πόρους που 
απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση του 
προγράµµατος Copernicus. 

 11. Η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα 
µέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη 
συµµετοχή ιδιωτικών πόρων για τη 
στήριξη του προγράµµατος Copernicus 
και των συνολικών στόχων του, 
καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό δυνατή 
την ανάπτυξη των µεσαίων και κατάντη 
τοµέων. 

 12. Η Επιτροπή προωθεί ένα 
µακροπρόθεσµα σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον και διαβουλεύεται µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς κατά τη λήψη 
αποφάσεων για αλλαγή των προϊόντων 
των υπηρεσιών τόσο των δεδοµένων όσο 
και των πληροφοριών που καλύπτονται 
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από τον κανονισµό του Copernicus. 

 13. Η Επιτροπή υποστηρίζει µια ευρεία 
εκστρατεία ενηµέρωσης των τοπικών 
αρχών σχετικά µε τα δεδοµένα και τις 
υπηρεσίες του προγράµµατος Copernicus, 
τονίζοντας, για παράδειγµα, τη σηµασία 
τους για την εδαφική διαχείριση και τις 
δηµόσιες πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να διενεργηθεί πλήρης επισκόπηση 
της υφιστάµενης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας της Ένωσης, ειδικότερα 
οδηγιών όπως είναι η οδηγία INSPIRE ή 
η οδηγία για την ποιότητα του αέρα, για 
την υλοποίηση των οποίων οι τοπικές 
αρχές χρειάζονται τα δεδοµένα του 
προγράµµατος Copernicus. 

 14. H Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα 
εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του 

κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 

966/2012. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 

εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 

παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού. 

 (Σηµείωση τεχνικού χαρακτήρα: τα άρθρα 9 

και 11 καταπίπτουν) 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 

 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
∆ιαστήµατος 

 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 58 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ, 
Ευρατόµ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή 
συνάπτει συµφωνία ανάθεσης 
καθηκόντων µε τον ΕΟ∆ για τον 
καθορισµό των γενικών όρων σχετικά µε 
τα καθήκοντα που πρόκειται να 
ανατεθούν από την Επιτροπή στον ΕΟ∆ 
σχετικά µε: 

 α) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τις 
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συµβάσεις του διαστηµικού σκέλους του 
συστήµατος Copernicus· 

 β) τον καθορισµό της αρχιτεκτονικής του 
συστήµατος του διαστηµικού σκέλους µε 
βάση τις απαιτήσεις των χρηστών· 

 γ) τη διαχείριση των πόρων που 
διατίθενται· 

 δ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και 
ελέγχου. 

 ε) την οργάνωση διαδικασίας σύναψης 
συµβάσεων για την ανάθεση της 
εκτέλεσης των ειδικών αποστολών σε 
κατάλληλη οντότητα, µε εξαίρεση τις 
αποστολές που εκτελούνται από τον 
EUMETSAT. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού (ΕΕ, 
Ευρατόµ) αριθ. 966/2012, όταν πρόκειται 
για την ανάπτυξη του διαστηµικού 
σκέλους του προγράµµατος Copernicus, η 
Επιτροπή µπορεί να εξουσιοδοτεί τον 
ΕΟ∆ να ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή µε 
την αρµοδιότητα να λαµβάνει αποφάσεις 
σχετικά µε την εκτέλεση και τον 
συντονισµό των καθηκόντων σύναψης 
συµβάσεων τα οποία έχουν ανατεθεί στον 
οργανισµό. 

 2. Η εν λόγω συµφωνία ανάθεσης 
καθηκόντων διαβιβάζεται στην επιτροπή 
Copernicus για διαβούλευση και 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

 Ο ΕΟ∆ παρέχει συστηµατική ενηµέρωση 
στην Επιτροπή σχετικά µε τα σχέδια, το 
κόστος και τα χρονοδιαγράµµατα, 
προσδιορίζοντας τα διορθωτικά µέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
απόκλισης από τα προβλεπόµενα όσον 
αφορά τον προϋπολογισµό, τις επιδόσεις 
και τα χρονοδιαγράµµατα. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, εξ 

ολοκλήρου ή εν µέρει, τα εκτελεστικά 

καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 

4 σε αρµόδιους οργανισµούς της Ένωσης, 
αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον 

ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την 

ειδική εµπειρογνωσία του οργανισµού της 

Ένωσης. Μεταξύ των οργανισµών αυτών 
συγκαταλέγονται και οι εξής: 

1. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, µέσω 
συµφωνιών ανάθεσης καθηκόντων, εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει, τα εκτελεστικά 

καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 

4 στους εξής αρµόδιους φορείς της 
Ένωσης, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και 
οργανισµούς, αν αυτό δικαιολογείται 
δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της 

δράσης και από την ειδική εµπειρογνωσία, 
την αποστολή, τη λειτουργία και τη 
διαχειριστική ικανότητα του οργανισµού 
της Ένωσης. 

α) ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Περιβάλλοντος (EΟΠ)· 

α) στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Περιβάλλοντος (EΟΠ)· 

β) ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη 

∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(FRONTEX)· 

β) στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη 

∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Frontex)· 

γ) ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)· 

γ) στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)· 

δ) το ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (∆ΚΕΕ). 

δ) στο ∆ορυφορικό Κέντρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΚΕΕ). 

 δ α) στο Ευρωπαϊκό κέντρο 
µεσοπρόθεσµων µετεωρολογικών 
προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ)· 

 δ β) στον Οργανισµό του Ευρωπαϊκού 
GNSS (GSA). 

2. Η επιλογή του οργανισµού της Ένωσης 

λαµβάνει δεόντως υπόψη την 

αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των 

καθηκόντων σε σχέση µε το κόστος της, 

καθώς και τον αντίκτυπό της στη δοµή 

διακυβέρνησης του οργανισµού και στους 

οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους 

του. 

2. Η επιλογή του οργανισµού της Ένωσης 

λαµβάνει δεόντως υπόψη την κατάσταση 
της αγοράς και την αποδοτικότητα της 
ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε 

σχέση µε το κόστος της, καθώς και τον 

αντίκτυπό της στη δοµή διακυβέρνησης 

του οργανισµού και στους οικονοµικούς 

και ανθρώπινους πόρους του. Οι εν λόγω 
φορείς και οργανισµοί της Ένωσης 
µπορούν να ανοίγουν στον ανταγωνισµό 
τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται 
σύµφωνα µε τις αρχές περί των δηµοσίων 
συµβάσεων. 

3. Τα καθήκοντα εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού που ανατίθενται κατ’ 

3. Τα καθήκοντα εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού που ανατίθενται κατ’ 
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εξαίρεση σε αρµόδιους οργανισµούς της 

Ένωσης δυνάµει του παρόντος άρθρου 

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας 

του εν λόγω οργανισµού της Ένωσης για 

σκοπούς ενηµέρωσης. 

εξαίρεση σε αρµόδιους οργανισµούς της 

Ένωσης δυνάµει του παρόντος άρθρου 

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας 

του εν λόγω οργανισµού της Ένωσης για 

σκοπούς ενηµέρωσης. 

4. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει, στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆) τις 
εργασίες ανάπτυξης του διαστηµικού 
σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 5 
στοιχείο β). 

 

5. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, εξ 

ολοκλήρου ή εν µέρει, στον ΕΟ∆ και στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό Εκµετάλλευσης 

Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων 

(EUMETSAT) την άσκηση των 

επιχειρησιακών καθηκόντων του 

διαστηµικού σκέλους που περιγράφονται 

στο άρθρο 5 στοιχείο α). 

5. Η Επιτροπή αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή 

εν µέρει, στον ΕΟ∆ και στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Εκµετάλλευσης 

Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων 

(EUMETSAT), σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη εµπειρογνωµοσύνη τους, την 
άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων 

του διαστηµικού σκέλους που 

περιγράφονται στο άρθρο 4 Τµήµα II 
στοιχείο α). 

6. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, εξ 

ολοκλήρου ή εν µέρει, τις δραστηριότητες 

του επιτόπιου σκέλους που περιγράφονται 

στο άρθρο 6 στους φορείς υλοποίησης των 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 
4. 

6. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, εξ 

ολοκλήρου ή εν µέρει, τις δραστηριότητες 

του επιτόπιου σκέλους που περιγράφονται 

στο Τµήµα III άρθρο 4 στους φορείς 
υλοποίησης των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 του 
Τµήµατος I του εν λόγω άρθρου. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εποπτεία των φορέων υλοποίησης ∆ηµόσιες συµβάσεις 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι καταγγελίες σχετικά µε την ανάθεση Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις 
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συµβάσεων και την παροχή επιδοτήσεων 
από φορείς υλοποίησης κατά την 
εκτέλεση της συµφωνίας ανάθεσης 
καθηκόντων ή του προγράµµατος 
εργασίας µπορούν να υποβάλλονται στην 
Επιτροπή. Ωστόσο, οι εν λόγω 
καταγγελίες µπορούν να αφορούν µόνο 
εσκεµµένη παράνοµη συµπεριφορά, 
βαριά αµέλεια ή απάτη και να 
υποβληθούν µόνο αφού έχουν εξαντληθεί 
όλα τα µέσα προσφυγής στον φορέα 
υλοποίησης. 

δηµόσιες συµβάσεις 

 Γενικές αρχές 

 1. Με την επιφύλαξη των µέτρων που 
απαιτούνται για την προστασία των 
ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δηµόσιας 
ασφάλειας ή για τη συµµόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τον έλεγχο των εξαγωγών, ο κανονισµός 
(ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012, ιδίως οι 
γενικές αρχές της ανοικτής πρόσβασης 
και του θεµιτού ανταγωνισµού σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού, η 
διενέργεια διαγωνισµών για την υποβολή 
προσφορών βάσει διαφανών και 
επικαιροποιηµένων πληροφοριών, η 
σαφής κοινοποίηση πληροφοριών για 
τους εφαρµοστέους κανόνες δηµοσίων 
συµβάσεων, τα κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης και τυχόν άλλες σχετικές 
πληροφορίες που επιτρέπουν την ισότιµη 
συµµετοχή όλων των δυνητικών 
υποψηφίων, εφαρµόζονται στο 
πρόγραµµα Copernicus. 

 2. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
συµβάσεων, στους διαγωνισµούς που 
προκηρύσσουν οι αναθέτουσες αρχές 
επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 α) προώθηση σε όλη την Ένωση της 
ευρύτερης και πιο ανοιχτής δυνατής 
συµµετοχής όλων των επιχειρήσεων, 
ιδίως των νέων επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, µεταξύ άλλων µε παρότρυνση των 
υποψηφίων να προσφύγουν στην 
υπεργολαβία· 

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

 γ) αξιοποίηση των προηγούµενων 
επενδύσεων του δηµοσίου τοµέα και των 
αποκοµισθέντων διδαγµάτων καθώς και 
της πείρας και των γνώσεων του κλάδου, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
αποκτώνται στο αρχικό στάδιο του 
προγράµµατος, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών· 

 δ) επιδίωξη πολλαπλών πηγών 
εφοδιασµού, κατά περίπτωση, για να 
εξασφαλίζεται καλύτερος συνολικός 
έλεγχος του προγράµµατος, του κόστους 
αυτού και του χρονοδιαγράµµατος· 

 ε) συνεκτίµηση, κατά περίπτωση, του 
συνολικού κόστους κατά τη διάρκεια του 
ωφέλιµου κύκλου ζωής του προϊόντος, 
της υπηρεσίας ή του έργου για το οποίο 
έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός, χωρίς η 
αξία του να εξαρτάται µόνο από τον 
παράγοντα κόστους. 

 Ειδικές διατάξεις 

 1. Θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισµού 

 Η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα για τη θέσπιση των 
ίσων όρων ανταγωνισµού, όταν η 
προηγούµενη συµµετοχή µιας 
επιχείρησης σε δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τις δραστηριότητες της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών: 

 α) µπορεί να παραχωρήσει σε αυτήν την 
επιχείρηση σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
όσον αφορά εµπιστευτικές πληροφορίες 
και, εποµένως, µπορεί να προκαλέσει 
επιφυλάξεις όσον αφορά την ίση 
µεταχείριση· ή 

 β) επηρεάζει τους κανονικούς όρους 
ανταγωνισµού ή την αµεροληψία και την 
αντικειµενικότητα της ανάθεσης ή της 
εκτέλεσης των συµβάσεων. 

 Τα µέτρα αυτά δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισµό ούτε θέτουν σε κίνδυνο την 
ίση µεταχείριση και την 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
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συγκεντρώνονται και αφορούν τις 
επιχειρήσεις, τις εµπορικές τους σχέσεις 
και τη διάρθρωση του κόστους τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, τα µέτρα αυτά 
λαµβάνουν υπόψη τη φύση και τους 
όρους της σύµβασης που εξετάζεται. 

 2. Ασφάλεια πληροφοριών 

 Όταν πρόκειται για συµβάσεις που 
απαιτούν ή/και περιλαµβάνουν 
εµπιστευτικές πληροφορίες, η 
αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα 
έγγραφα της σύµβασης όλα τα αναγκαία 
µέτρα και απαιτήσεις για την 
ενδεδειγµένου επιπέδου ασφάλεια των εν 
λόγω πληροφοριών. 

 3. Αξιοπιστία του εφοδιασµού 

 Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα 
έγγραφα της υποβολής προσφορών για 
σύµβαση τις απαιτήσεις της σε σχέση µε 
την αξιοπιστία του εφοδιασµού ή της 
παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

 4. Συµβάσεις µε υπό όρους 
καταβαλλόµενες δόσεις 

 α) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάψει 
σύµβαση µε τη µορφή σύµβασης µε υπό 
όρους καταβαλλόµενες δόσεις. 

 β) Η σύµβαση µε υπό όρους 
καταβαλλόµενες δόσεις περιλαµβάνει µία 
σταθερή δόση, που συνοδεύεται από 
δηµοσιονοµική δέσµευση που καταλήγει 
σε σταθερή ανάληψη υποχρέωσης για τη 
διεκπεραίωση των εργασιών, του 
εφοδιασµού και των υπηρεσιών που 
προβλέπονται στη σύµβαση για την εν 
λόγω δόση, καθώς και µία ή 
περισσότερες καταβαλλόµενες δόσεις υπό 
όρους που αφορούν τον προϋπολογισµό 
και την εκτέλεση. 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 εργασιών και των υπηρεσιών κάθε 
δόσης. 
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 γ) Οι υποχρεώσεις για τη σταθερή δόση 
αποτελούν τµήµα ενός συνεκτικού 
συνόλου, όπως και οι υποχρεώσεις κάθε 
υπό όρους καταβαλλόµενης δόσης, 
λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις 
όλων των προηγούµενων δόσεων. 

 δ) Για την εκτέλεση κάθε υπό όρους 
καταβαλλόµενης δόσης προαπαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται στο συµβαλλόµενο 
µέρος µε τους όρους που ορίζονται στη 
σύµβαση. Όταν µία υπό όρους 
καταβαλλόµενη δόση σταθεροποιείται µε 
καθυστέρηση ή δεν σταθεροποιείται, το 
συµβαλλόµενο µέρος µπορεί, αν η 
σύµβαση το προβλέπει και µε τους όρους 
που θέτει, να λάβει αποζηµίωση 
αναµονής ή αποζηµίωση µη εκτέλεσης. 

 ε) Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο 
συγκεκριµένης δόσης, η αναθέτουσα 
αρχή διαπιστώσει ότι τα έργα, ο 
εφοδιασµός ή οι υπηρεσίες που έχουν 
συµφωνηθεί για την εν λόγω δόση δεν 
έχουν ολοκληρωθεί, δύναται να απαιτήσει 
αποζηµίωση και να καταγγείλει τη 
σύµβαση εφόσον αυτό προβλέπεται από 
τη σύµβαση και υπό τους όρους που 
ορίζονται σε αυτή. 

 5. Συµβάσεις απόδοσης του κόστους 

 α) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει 
σύµβαση ολικής ή µερικής απόδοσης του 
κόστους, µέσα στα όρια της ανώτατης 
τιµής, µε τους όρους που προβλέπονται 
στο στοιχείο β). 

 Η τιµή που πρέπει να καταβληθεί για τις 
συµβάσεις αυτές αποτελείται από την 
απόδοση του συνόλου του πραγµατικού 
κόστους που επιβαρύνει το συµβαλλόµενο 
µέρος λόγω της εκτέλεσης της σύµβασης, 
όπως το κόστος του εργατικού 
δυναµικού, των υλικών, των αναλώσιµων 
υλικών, της χρήσης εξοπλισµού, των 
αναγκαίων υποδοµών για την εκτέλεση 
της σύµβασης. Αυτό το κόστος 
προσαυξάνεται είτε µε κατ’ αποκοπή 
ποσό που καλύπτει τα γενικά έξοδα και το 
κέρδος, είτε µε ποσό που καλύπτει τα 
γενικά έξοδα και συµµετοχή των 
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εργαζοµένων στα κέρδη ανάλογα µε την 
τήρηση των στόχων, των αποτελεσµάτων 
και του χρονοδιαγράµµατος. 

 β) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει 
σύµβαση µερικής ή ολικής απόδοσης του 
κόστους όταν είναι αντικειµενικά 
αδύνατο να καθοριστεί µια σταθερή τιµή 
µε ακρίβεια και όταν µπορεί να 
αποδειχτεί εύλογα ότι µια τέτοια σταθερή 
τιµή θα ήταν αφύσικα υψηλή λόγω των 
εγγενών αβεβαιοτήτων για την υλοποίηση 
της σύµβασης επειδή: 

 i) η σύµβαση αφορά πολύ περίπλοκα 
στοιχεία ή χρησιµοποιεί νέα τεχνολογία 
και περιλαµβάνει, ως εκ τούτου, 
σηµαντικούς αστάθµητους παράγοντες σε 
τεχνικό επίπεδο· ή 

 ii) οι δραστηριότητες που αποτελούν 
αντικείµενο της σύµβασης πρέπει, για 
επιχειρησιακούς λόγους, να αρχίσουν 
πάραυτα ενώ δεν είναι ακόµα δυνατόν να 
προσδιοριστεί µια σταθερή και οριστική 
τιµή συνολικά επειδή υπάρχουν 
σηµαντικοί αστάθµητοι παράγοντες ή 
επειδή η εκτέλεση της σύµβασης 
εξαρτάται εν µέρει από την εκτέλεση 
άλλων συµβάσεων. 

 γ) Η ανώτατη τιµή µιας σύµβασης ολικής 
ή µερικής απόδοσης κόστους είναι η 
ανώτατη καταβλητέα τιµή. ∆εν µπορεί να 
υπερβεί το όριο παρά µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις δεόντως δικαιολογηµένες 
και µε την προηγούµενη συµφωνία της 
αναθέτουσας αρχής. 

 δ) Τα έγγραφα των συµβάσεων ολικής ή 
µερικής απόδοσης κόστους 
διευκρινίζουν: 

 i) τη φύση της σύµβασης, δηλαδή αν 
πρόκειται για σύµβαση ολικής ή µερικής 
απόδοσης κόστους µέσα στο όριο της 
ανώτατης τιµής· 

 ii) για µια σύµβαση µερικής απόδοσης 
κόστους, τα στοιχεία της σύµβασης που 
υπόκεινται σε απόδοση του κόστους· 

 iii) το ποσό της ανώτατης τιµής· 
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 iv) τα κριτήρια ανάθεσης, που πρέπει 
ειδικότερα να επιτρέπουν την εκτίµηση 
της ευλογοφάνειας του προβλεπόµενου 
προϋπολογισµού, του αποδοτέου κόστους, 
των µηχανισµών καθορισµού του εν λόγω 
κόστους, των οφελών που αναφέρονται 
στην πρόσκληση· 

 v) το είδος της προσαύξησης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) το οποίο 
εφαρµόζεται στις δαπάνες· 

 vi) τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
καθορίζουν την επιλεξιµότητα του 
προβλεπόµενου κόστους του υποψηφίου 
για την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα 
µε τις αρχές που εκτίθενται στο στοιχείο 
ε)· 

 vii) τους λογιστικούς κανόνες µε τους 
οποίους ο υποψήφιος πρέπει να 
συµµορφωθεί· 

 viii) στην περίπτωση σύµβασης µερικής 
απόδοσης κόστους που µετατρέπεται σε 
σύµβαση σταθερής και οριστικής τιµής, 
τις παραµέτρους της εν λόγω 
µετατροπής. 

 ε) Το κόστος που επιβαρύνει το 
συµβαλλόµενο µέρος κατά την εκτέλεση 
της σύµβασης ολικής ή µερικής 
απόδοσης κόστους δεν είναι επιλέξιµο 
παρά µόνο αν: 

 i) το επωµίζονται στην πραγµατικότητα 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εκτός 
από το κόστος εξοπλισµού, υποδοµών και 
ασώµατων ακινητοποιήσεων που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης 
που µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο για τη 
συνολική αξία αγοράς· 

 ii) αναφέρεται στον προβλεπόµενο 
προϋπολογισµό που έχει ενδεχοµένως 
αναθεωρηθεί από τις προσθήκες της 
αρχικής σύµβασης· 

 iii) είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της 
σύµβασης· 

 iv) απορρέει από την εκτέλεση της 
σύµβασης και µπορεί να καταλογισθεί σε 
αυτή· 
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 v) ταυτοποιείται, επαληθεύεται, 
εγγράφεται στους λογαριασµούς του 
συµβαλλόµενου µέρους και 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους 
λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται 
στη συγγραφή υποχρεώσεων και στη 
σύµβαση· 

 vi) συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας· 

 vii) δεν παρεκκλίνει από τους όρους της 
σύµβασης· 

 (viii) είναι εύλογο, δικαιολογηµένο και 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονοµία και 
την απόδοση. 

 Το συµβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο 
για τη λογιστική καταχώριση αυτού του 
κόστους, για την ορθή τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων του και για κάθε άλλο 
αναγκαίο έγγραφο που αποδεικνύει ότι το 
κόστος, την απόδοση του οποίου ζητάει, 
έχει πραγµατοποιηθεί και είναι σύµφωνο 
µε τις αρχές που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο. Το κόστος που δεν µπορεί να 
δικαιολογηθεί από το συµβαλλόµενο 
µέρος θεωρείται µη επιλέξιµο και η 
απόδοσή του απορρίπτεται. 

 στ) Η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τα 
ακόλουθα καθήκοντα για να εξασφαλίζει 
την ορθή εκτέλεση των συµβάσεων 
απόδοσης κόστους: 

 i) καθορίζει την όσο το δυνατόν 
ρεαλιστικότερη ανώτατη τιµή, ενώ 
ταυτόχρονα επιτρέπει µια αναγκαία 
ευελιξία για την ενσωµάτωση των 
τεχνικών αστάθµητων παραγόντων· 

 ii) µετατρέπει µια σύµβαση απόδοσης 
κόστους σε σύµβαση σταθερής και 
οριστικής τιµής στο σύνολό της αµέσως 
µόλις, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
είναι δυνατόν να καθοριστεί µια τέτοια 
σταθερή και οριστική τιµή. Για τον λόγο 
αυτό, καθορίζει τις παραµέτρους 
µετατροπής από σύµβαση απόδοσης 
κόστους σε σύµβαση σταθερής και 
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οριστικής τιµής· 

 iii) θεσπίζει µέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου που περιλαµβάνουν ειδικότερα 
ένα σύστηµα πρόβλεψης του κόστους· 

 iv) καθορίζει τις κατάλληλες αρχές, 
εργαλεία και διαδικασίες για την 
εκτέλεση της σύµβασης, ιδιαίτερα για την 
ταυτοποίηση και τον έλεγχο της 
επιλεξιµότητας του κόστους που 
επιβαρύνει το συµβαλλόµενο µέρος ή τους 
υπεργολάβους του κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης και για την εισαγωγή 
προσθηκών σε αυτή· 

 v) επαληθεύει ότι το συµβαλλόµενο µέρος 
και οι υπεργολάβοι του συµµορφώνονται 
µε τους λογιστικούς κανόνες που 
προβλέπονται στη σύµβαση και µε την 
υποχρέωση να υποβάλουν αυθεντικά 
λογιστικά έγγραφα που πρέπει να 
παρέχουν αληθή και δίκαιη εικόνα των 
λογαριασµών· 

 vi) βεβαιώνεται, σε συνεχή βάση κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, για την 
αποτελεσµατικότητα των αρχών, των 
εργαλείων και των διαδικασιών που 
αναφέρονται στο σηµείο iv). 

 6. Τροποποιήσεις 

 Η αναθέτουσα αρχή και οι 
αντισυµβαλλόµενοι µπορούν να επιφέρουν 
αλλαγή στη σύµβαση µε τροποποίηση υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσθήκη πληροί 
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) δεν αλλάζει το αντικείµενο της 
σύµβασης· 

 β) δεν ανατρέπει την οικονοµική 
ισορροπία της σύµβασης· 

 γ) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, αν είχαν 
περιληφθεί αρχικά στα έγγραφα της 
σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει να γίνουν 
δεκτοί προσφέροντες διαφορετικοί από 
αυτούς που έγιναν δεκτοί ή θα είχαν 
επιτρέψει την έγκριση µιας προσφοράς 
διαφορετικής από αυτή που έγινε δεκτή 
αρχικά. 

 7. Υπεργολαβία 
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 α) Η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον 
υποψήφιο να αναθέσει υπεργολαβικά, µε 
ανταγωνιστική υποβολή προσφορών στα 
κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας, µερίδιο 
της σύµβασης σε επιχειρήσεις πέραν 
όσων ανήκουν στην οµάδα του ιδίου, 
ειδικότερα σε νεοεισερχοµένους στον 
τοµέα και σε µικρές και µεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεις. 

 β) Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το 
απαραίτητο προς υπεργολαβία µερίδιο 
της σύµβασης υπό µορφή ψαλίδας που 
περιλαµβάνει ένα ελάχιστο και ένα 
µέγιστο ποσοστό. Στον καθορισµό αυτών 
των ποσοστών, η αναθέτουσα αρχή 
λαµβάνει υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά 
είναι αναλογικά προς το αντικείµενο και 
την αξία της σύµβασης, λαµβάνοντας 
υπόψη τη φύση του τοµέα της οικείας 
δραστηριότητας και, ιδίως, την 
κατάσταση ανταγωνισµού και τις 
δυνατότητες του κλάδου που έχουν 
παρατηρηθεί. 

 γ) Εάν ο υποψήφιος δηλώνει στην 
προσφορά του ότι σκοπεύει να µην 
αναθέσει µε υπεργολαβία κανένα µερίδιο 
της σύµβασης ή να αναθέσει µε 
υπεργολαβία µερίδιο κατώτερο του 
ελαχίστου της ψαλίδας που αναφέρεται 
στο στοιχείο β), οφείλει να παράσχει τους 
σχετικούς λόγους στην αναθέτουσα αρχή. 
Η αναθέτουσα αρχή υποβάλει τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. 

 δ) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
απορρίψει τους υπεργολάβους που 
επέλεξε ο υποψήφιος στο στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης της κύριας 
σύµβασης ή ο υποψήφιος που επιλέχθηκε 
για την εκτέλεση της σύµβασης. 
∆ικαιολογεί γραπτώς αυτή την απόρριψη, 
που µπορεί να βασιστεί µόνο σε κριτήρια 
που εφαρµόζονται για την επιλογή των 
υποψηφίων για την κύρια σύµβαση. 

 

Τροπολογία 25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες του 

προγράµµατος Copernicus καθίστανται 

διαθέσιµα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν 

βάση, µε την επιφύλαξη των ακόλουθων 

περιορισµών: 

Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες του 

προγράµµατος Copernicus καθίστανται 

διαθέσιµα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν 

βάση, ιδίως για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και για σκοπούς αναπτυξιακής 
βοήθειας, µε την επιφύλαξη της πλήρους 
συµµόρφωσης προς την πολιτική της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδοµένων και των ακόλουθων 
περιορισµών: 

α) όροι αδειοδότησης που επισυνάπτονται 

στα δεδοµένα και τις πληροφορίες τρίτων 

µερών· 

α) όροι αδειοδότησης που επισυνάπτονται 

στα δεδοµένα και τις πληροφορίες τρίτων 

µερών· 

β) µορφότυποι, χαρακτηριστικά και µέσα 

διάδοσης δεδοµένων και πληροφοριών· 

β) µορφότυποι, χαρακτηριστικά και µέσα 

διάδοσης δεδοµένων και πληροφοριών· 

γ) συµφέροντα ασφαλείας και εξωτερικές 

σχέσεις της Ένωσης ή των κρατών µελών 

της· 

γ) συµφέροντα ασφαλείας και εξωτερικές 

σχέσεις της Ένωσης ή των κρατών µελών 

της· 

δ) κίνδυνος διατάραξης, για λόγους 

ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους, του 

συστήµατος παραγωγής δεδοµένων και 

πληροφοριών του προγράµµατος 

Copernicus. 

δ) κίνδυνος διατάραξης, για λόγους 

ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους, του 

συστήµατος παραγωγής δεδοµένων και 

πληροφοριών του προγράµµατος 

Copernicus. 

 Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2017 
η Επιτροπή, σε συνεννόηση µε όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς, 
διενεργεί επανεξέταση του αντίκτυπου 
της εν λόγω πολιτικής δεδοµένων στην 
ευρωπαϊκή αγορά δεδοµένων και 
υπηρεσιών. Εφόσον κριθεί σκόπιµο, η 
επανεξέταση µπορεί να οδηγήσει σε 
αναθεώρηση της πολιτικής δεδοµένων. 

 Τα υφιστάµενα δικαιώµατα πρόσβασης 
στα δεδοµένα των «Φρουρών» του 
Copernicus που κατέχουν τα κράτη που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα του ΕΟ∆ 
που αφορά το διαστηµικό σκέλος του 
GMES γίνονται σεβαστά. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 
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Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 

και 3, οι συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες 

χώρες και διεθνείς οργανισµούς, οι 

συµβάσεις, οι συµφωνίες επιδότησης και οι 

αποφάσεις επιδότησης που απορρέουν από 

την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος 

περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν 

ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

και την OLAF να διενεργούν τέτοιους 

ελέγχους και έρευνες, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. 

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 

και 3, οι συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες 

χώρες και διεθνείς οργανισµούς, οι 

συµβάσεις, οι συµφωνίες επιδότησης και οι 

αποφάσεις επιδότησης που απορρέουν από 

την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος 

περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν 

ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

και την OLAF να διενεργούν τέτοιους 

ελέγχους και έρευνες, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα αυτών των 
ελέγχων και ερευνών. 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ένωση ή ειδικά ορισµένος φορέας ή 
ταµείο έχει την κυριότητα όλων των 
υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

που δηµιουργούνται ή αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του προγράµµατος Copernicus, µε 

την επιφύλαξη των συµφωνιών που 

συνάπτονται µε τρίτους, όταν αυτό 

κρίνεται σκόπιµο, όσον αφορά τα 

υφιστάµενα δικαιώµατα κυριότητας. 

1. Η Ένωση ή ειδικά ορισµένος φορέας 

έχει την κυριότητα όλων των υλικών και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

δηµιουργούνται ή αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του προγράµµατος Copernicus, µε 

την επιφύλαξη των συµφωνιών που 

συνάπτονται µε τρίτους, όταν αυτό 

κρίνεται σκόπιµο, όσον αφορά τα 

υφιστάµενα δικαιώµατα κυριότητας. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή µπορεί να επικουρείται από 

εκπροσώπους των τελικών χρηστών, από 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, ιδίως σε 

θέµατα ασφάλειας, και από εκπροσώπους 

1. Η Επιτροπή µπορεί να επικουρείται από 

όργανο αποκλειστικού προορισµού, το 
«Φόρουµ Χρηστών», στο οποίο θα 
συµµετέχουν εκπρόσωποι των 
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των αρµόδιων εθνικών οργανισµών, ιδίως 

των εθνικών οργανισµών διαστήµατος, 

προκειµένου να της παρέχεται η αναγκαία 

τεχνική και επιστηµονική 

εµπειρογνωµοσύνη και ανατροφοδότηση 

από τους χρήστες. 

ενδιαµέσων και των τελικών χρηστών, 
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες, ιδίως σε 

θέµατα ασφάλειας, και εκπρόσωποι των 

αρµόδιων εθνικών οργανισµών, ιδίως των 

εθνικών/περιφερειακών οργανισµών 
διαστήµατος ή των ενώσεών τους, για να 
της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και 

επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη και 

ανατροφοδότηση από τους χρήστες, 
ειδικότερα σχετικά µε τον προσδιορισµό, 
τον ορισµό και την επικύρωση των 
απαιτήσεων των χρηστών. Ως 
παρατηρητές µπορούν να προσκαλούνται 
και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Την 
προεδρία του Φόρουµ Χρηστών ασκεί η 
Επιτροπή, η οποία παρέχει και τη 
γραµµατειακή υποστήριξη. Το Φόρουµ 
Χρηστών θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισµό του. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η 
επιτροπή Copernicus ενηµερώνονται 
πλήρως σχετικά µε τις εργασίες του. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για την προώθηση και τη 
διευκόλυνση της χρήσης των τεχνολογιών 
γεωσκόπησης από τις τοπικές αρχές και 
τις ΜΜΕ, η Επιτροπή επικουρείται από 
ένα ειδικό δίκτυο διανοµής των 
δεδοµένων του προγράµµατος 
Copernicus, συµπεριλαµβανοµένων των 
εθνικών και περιφερειακών φορέων, που 
εποπτεύεται από την επιτροπή 
Copernicus. 

 Οι εκπρόσωποι του ΕΟ∆ και των φορέων 
στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα 
του προγράµµατος συµµετέχουν ως 
παρατηρητές στις εργασίες της επιτροπής 
Copernicus υπό τους όρους που 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό 
της. 
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 Οι διεθνείς συµφωνίες που συνάπτει η 
Ένωση µπορούν να προβλέψουν τη 
συµµετοχή, κατά περίπτωση, 
εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισµών στις εργασίες της επιτροπής 
Copernicus υπό τους όρους που 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό 
της. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και στο άρθρο 

18 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 

Επιτροπή επ’ αόριστον από την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 18 

παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για τη διάρκεια του προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 το αργότερο, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 

σχετικά µε την επίτευξη των στόχων όλων 

των εργασιών που χρηµατοδοτούνται από 

το πρόγραµµα Copernicus όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα και τον αντίκτυπό τους, την 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία τους και 
την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 

καλύπτει τη συνεχιζόµενη συνάφεια όλων 

των στόχων, καθώς και τη συµβολή των 
µέτρων στην επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το 
αργότερο, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά µε την επίτευξη των 

στόχων όλων των εργασιών που 

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 

Copernicus όσον αφορά τα αποτελέσµατα 

και τον αντίκτυπό τους, την ευρωπαϊκή 

προστιθέµενη αξία τους, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
τις δυνάµει υπερβάσεις κόστους. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 

καλύπτει τη συνεχιζόµενη συνάφεια όλων 

των στόχων, τη συµβολή των µέτρων στην 

επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 καθώς και τις επιδόσεις της 
οργανωτικής δοµής και το πεδίο των 
υπηρεσιών οι οποίες τυγχάνουν χρήσης. 
Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει 
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ανάλυση του αντικτύπου του άρθρου 14 
στην ευρωπαϊκή αγορά δεδοµένων και 
υπηρεσιών και, εάν κριθεί σκόπιµο, να 
συνοδεύεται από προτάσεις 
τροποποίησης του παρόντος κανονισµού. 
Τα αποτελέσµατα της έκθεσης 
αξιολόγησης αποτελούν τη βάση 
πρότασης της Επιτροπής για 
αναθεώρηση του παρόντος κανονισµού, η 
οποία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

 

 

 


