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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2014 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
για τη θέσπιση του προγράµµατος Copernicus και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 189 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,  

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2,  

                                                 
1 Γνώµη της 16 Οκτωβρίου 2013. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ….. (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα : 

(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 φορείς εµπλεκόµενοι στην ανάπτυξη των 

διαστηµικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, γνωστή 

και ως «µανιφέστο του Μπαβένο». Στο µανιφέστο ζητήθηκε να αναληφθεί 

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 κατέληξε στη 

στρατηγική επιλογή να αναπτύξει από κοινού µε τον ΕΟ∆ µιαν ανεξάρτητη 

ευρωπαϊκή ικανότητα γεωσκόπησης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς 

του περιβάλλοντος και της ασφάλειας ▌. 

(2) Με βάση την εν λόγω πρωτοβουλία, ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 θέσπισε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και καθόρισε τους κανόνες για την υλοποίηση 

των αρχικών επιχειρήσεών του. 

                                                 
1 Κανονισµός (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) (EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1) 
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▌ 

(3) Ενώ το πρόγραµµα που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 θα πρέπει 

να συνεχιστεί και κατά το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020, που 

θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 1311/2013 του Συµβουλίου1, τα 

αρχικά ‘GMES’ γίνονται ‘Copernicus’ για να διευκολυνθεί η επικοινωνία µε το ευρύ 

κοινό. Η Επιτροπή καταχώρισε το σχετικό εµπορικό σήµα, ούτως ώστε να µπορούν 

να το χρησιµοποιούν τα όργανα της Ένωσης και να είναι δυνατή η παροχή άδειας 

χρήσης του και σε άλλους ενδιαφερόµενους χρήστες, και ιδίως στους παρόχους των 

βασικών υπηρεσιών.  

(4) Το πρόγραµµα Copernicus (Copernicus) βασίζεται σε εταιρική σχέση µεταξύ της 

Ένωσης, του ΕΟ∆ και των κρατών µελών. Θα πρέπει συνεπώς να οικοδοµηθεί 

πάνω στις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές ικανότητες και να τις 

συµπληρώνει µε νέες υποδοµές που θα αναπτυχθούν από κοινού. Για να 

υλοποιηθεί αυτή η προσέγγιση η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να 

διατηρήσει το διάλογο µε τον ΕΟ∆ και τα κράτη µέλη που διαθέτουν σχετικές 

διαστηµικές και επιτόπιες υποδοµές. 

                                                 
1  Κανονισµός (EE, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 2013, για 

τον καθορισµό του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 
347της 20.12.2013, σ. 884). 
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(5) Για να επιτύχει τους στόχους του, το Copernicus πρέπει να εξασφαλίσει αυτόνοµο 

ενωσιακό δυναµικό για διενέργεια διαστηµικών παρατηρήσεων και να παρέχει 

επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τοµέα του περιβάλλοντος, της προστασίας και της 

ασφάλειας των πολιτών, τηρουµένης πλήρως της εθνικής αρµοδιότητος σχετικά 

µε τις επίσηµες προειδοποιήσεις. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των 

διαθέσιµων συνεισφερουσών αποστολών και των επιτόπιων δεδοµένων που 

παρέχονται κυρίως από τα κράτη µέλη. Το Copernicus πρέπει να κάνει όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη χρήση των υποδοµών των κρατών µελών για διαστηµικές 

παρατηρήσεις και υπηρεσίες. Το Copernicus θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση 

των υποδοµών για ανάληψη εµπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 

συµβάλλοντας  και στην ανάπτυξη µιας βιώσιµης εµπορικής πτυχής του 

διαστηµικού τοµέα στην Ευρώπη. Επιπλέον, πρέπει να προωθηθούν συστήµατα 

βελτιστοποίησης της διαβίβασης δεδοµένων για την περαιτέρω ενίσχυση των 

ικανοτήτων ανταπόκρισης στην αυξανόµενη ζήτηση δεδοµένων από τους χρήστες 

σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο.  

(6) Για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης των τεχνολογιών 

γεωσκόπησης από τις τοπικές αρχές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

πρέπει να προωθηθούν ειδικά δίκτυα διανοµής των δεδοµένων του προγράµµατος 

Copernicus, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και περιφερειακών φορέων. 
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(7) Στόχος του Copernicus πρέπει να είναι να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια, που να είναι προσαρµοσµένες 

στις ανάγκες των χρηστών και να στηρίζουν άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις 

πολιτικές για την εσωτερική αγορά, τις µεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, την 

πολιτική προστασία και ασφάλεια, τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και την 

ανθρωπιστική βοήθεια. ▌ 

(8) Το Copernicus θα πρέπει να θεωρείται ως η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη 

δηµιουργία του παγκόσµιου δικτύου συστηµάτων γεωσκόπησης (GEOSS), που θα 

αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της Οµάδας Γεωσκόπησης (GEO). 
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(9)  ▌Το Copernicus ▌ θα πρέπει να εφαρµόζεται κατά τρόπο εναρµονιζόµενο µε τα 

λοιπά σχετικά ενωσιακά µέσα και δράσεις, ιδίως µε τις δράσεις στον τοµέα του 

περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίµατος, τα µέσα στους τοµείς της ασφάλειας, 

της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτοµίας, της συνοχής, της έρευνας, των µεταφορών, του ανταγωνισµού 

και της διεθνούς συνεργασίας, και µε τα ευρωπαϊκά συστήµατα δορυφορικής 

πλοήγησης (GALILEO και EGNOS). Τα δεδοµένα του Copernicus θα πρέπει να 

συνάδουν µε τα διαστηµικά δεδοµένα αναφοράς των κρατών µελών καθώς και µε 

τους εκτελεστικούς κανόνες και τις τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές της 

υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ένωση, που θεσπίστηκε µε την οδηγία 

2007/2/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 ▌. Το Copernicus 

θα πρέπει επίσης να συµπληρώνει το ενιαίο σύστηµα πληροφοριών για το 

περιβάλλον (ΕΣΠΠ) όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης 

Φεβρουαρίου 2008 µε τίτλο: Προς ένα ενιαίο σύστηµα πληροφοριών για το 

περιβάλλον (ΕΣΠΠ),  και τις δραστηριότητες της Ένωσης στον τοµέα της 

αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το Copernicus θα πρέπει να 

υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους στόχους της οδηγίας 2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δηµόσιου τοµέα, που συνίστανται κυρίως στη διαφάνεια, τη δηµιουργία συνθηκών 

που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη υπηρεσιών και θα συµβάλουν στην οικονοµική 

µεγέθυνση και την απασχόληση. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες του Copernicus 

θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα και ανοικτά προς στήριξη του ψηφιακού 

θεµατολογίου για την Ευρώπη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

της 26ης Αυγούστου 2010 µε τίτλο: Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη. 

                                                 
1 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 

Μαρτίου 2007, για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1). 

2 Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 
2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, 
σ. 90). 
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(10) Το Copernicus εκτελείται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη (στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Θα 

πρέπει να ωφελήσει µεγάλο φάσµα πολιτικών της Ένωσης και να συµβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως µε την ανάπτυξη 

αποτελεσµατικής διαστηµικής πολιτικής, συµβάλλοντας για την αντιµετώπιση 

ορισµένων από τις σηµαντικότερες παγκόσµιες προκλήσεις και την επίτευξη των 

στόχων για την κλιµατική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιµότητα. Το Copernicus 

θα πρέπει επίσης να στηρίξει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής διαστηµικής 

πολιτικής και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αγορών διαστηµικών δεδοµένων και 

υπηρεσιών.  

(11) Το πρόγραµµα Copernicus θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από τα αποτελέσµατα 

που θα επιτευχθούν µε το πρόγραµµα «Ορίζων 2020» που θεσπίστηκε µε τον 

κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1, ιδίως µέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στον τοµέα της 

έρευνας και της καινοτοµίας για µελλοντικές τεχνολογίες και εφαρµογές 

γεωσκόπησης µε χρήση µέσων τηλεπισκόπησης, αεροµεταφερόµενων και επιτόπιων 

τεχνολογιών και δεδοµένων προς αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνιολογικών 

προκλήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει κατάλληλη συνεργία, 

διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τις διάφορες πτυχές του προγράµµατος 

Copernicus. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

11ης ∆εκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράµµατος-πλαισίου «Ορίζων 2020) για την 
έρευνα και την καινοτοµία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347της 20.12.2013, σ. 104). 
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(12) Η εξέλιξη του διαστηµικού σκέλους του Copernicus θα πρέπει να βασίζεται σε 

ανάλυση των επιλογών για να αντιµετωπισθούν οι εξελισσόµενες ανάγκες των 

χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων προµηθειών από 

εθνικές/δηµόσιες αποστολές και εµπορικούς παρόχους στην Ευρώπη, του 

προσδιορισµού των νέων εξειδικευµένων αποστολών, των διεθνών συµφωνιών για 

τη διασφάλιση της πρόσβασης σε µη ευρωπαϊκές αποστολές και την ευρωπαϊκή 

αγορά γεωσκόπησης. 
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(13) Το µέγιστο κονδύλιο που δίνει η Ένωση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

του Copernicus θα πρέπει να κατατµηθεί σε διάφορες κατηγορίες. Εντούτοις, για 

λόγους ευελιξίας και για να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Copernicus, η 

Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να ανακατανέµει κονδύλια από τη µία κατηγορία 

στην άλλη.  

(14)     Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία, την συνεχή 

διαθεσιµότητα και την ασφάλεια του διαστηµικού σκέλους του Copernicus. Ο 

αυξανόµενος κίνδυνος σύγκρουσης µε άλλους δορυφόρους και µε διαστηµικά 

απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστηµικό σκέλος του Copernicus. Ως 

εκ τούτου, οι δραστηριότητες του Copernicus θα πρέπει να περιλαµβάνουν την 

προστασία του  διαστηµικού σκέλους του Copernicus και των λειτουργιών του, 

µεταξύ άλλων κατά την εκτόξευση δορυφόρων. Κατόπιν τούτου, µια αναλογική 

συνεισφορά στο κόστος των υπηρεσιών που µπορούν να παρέχουν αυτή την 

προστασία θα µπορούσε να χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του 

Copernicus στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό χάρη στην αυστηρή διαχείριση των 

εξόδων και τηρουµένου απολύτως του µέγιστου ποσού των 26,5 εκατοµµυρίων 

EUR σε τρέχουσες τιµές που ορίζεται στον παρόντα κανονισµό. Η συνεισφορά 

αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την παροχή δεδοµένων και 

υπηρεσιών και όχι για την αγορά υποδοµών. 
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(15) Για να βελτιωθεί η εφαρµογή του Copernicus και ο µακροπρόθεσµος 

προγραµµατισµός του, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραµµα 

εργασιών ▌, που να περιλαµβάνει εκτελεστικό πρόγραµµα των αναγκαίων 

δράσεων προς εκπλήρωση των στόχων του Copernicus. Το εν λόγω εκτελεστικό 

πρόγραµµα θα πρέπει να είναι προσανατολισµένο προς το µέλλον και να 

περιγράφει τις δράσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το Copernicus, 

λαµβάνοντας υπόψη τις εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών και τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. 

(16) Η εφαρµογή του σκέλους υπηρεσιών του Copernicus πρέπει να βασίζεται σε 

τεχνικές προδιαγραφές λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα και των πόρων που 

διατίθενται στο πρόγραµµα Copernicus. Αυτό θα διευκολύνει επίσης την 

αξιοποίηση από το κοινό των υπηρεσιών καθόσον οι χρήστες θα είναι σε θέση να 

προεξοφλούν τη διαθεσιµότητα και την εξέλιξη των υπηρεσιών καθώς και τη 

συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τρίτους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εγκρίνει και να επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, τεχνικές προδιαγραφές για όλες 

τις υπηρεσίες του Copernicus που αφορούν πτυχές όπως είναι το πεδίο 

εφαρµογής, η αρχιτεκτονική δοµή, οι τεχνικοί φάκελοι, ο ενδεικτικός 

καταµερισµός κόστους και ο σχεδιασµός, τα επίπεδα επιδόσεων, οι ανάγκες 

πρόσβασης σε διαστηµικά και επιτόπια δεδοµένα, η εξέλιξη, τα πρότυπα, η 

αρχειοθέτηση και η διάδοση των δεδοµένων. 
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(17) Η εφαρµογή του διαστηµικού σκέλους του Copernicus πρέπει να βασίζεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα και των πόρων που 

διατίθενται στο πρόγραµµα Copernicus. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εγκρίνει και να επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, τεχνικές προδιαγραφές που 

αναλύουν τις προς στήριξη δραστηριότητες στο πλαίσιο του διαστηµικού σκέλους 

του Copernicus και τον ενδεικτικό καταµερισµό και το σχεδιασµό του κόστους 

τους. ∆εδοµένου ότι το Copernicus θα βασίζεται σε επενδύσεις της Ένωσης, του 

ΕΟ∆ και των κρατών µελών στο πλαίσιο της παγκόσµιας παρακολούθησης για το 

περιβάλλον και την ασφάλεια, οι δραστηριότητες δυνάµει του διαστηµικού 

σκέλους του Copernicus θα λαµβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, στοιχεία από το 

µακροπρόθεσµο σενάριο του ΕΟ∆ (LTS). Το LTS (µακροπρόθεσµο σενάριο) είναι 

ένα έγγραφο που καταρτίζεται και επικαιροποιείται από τον ΕΟ∆, θεσπίζοντας 

ένα γενικό πλαίσιο για το διαστηµικό σκέλος του Copernicus. 

(18) Το Copernicus θα πρέπει να καθοδηγείται από τους χρήστες, πράγµα που απαιτεί, 

συνεπώς, τη συνεχή και ουσιαστική συµµετοχή των χρηστών, ιδίως όσον αφορά τον 

καθορισµό και την επικύρωση των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών.  
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(19) Η διεθνής διάσταση του Copernicus έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανταλλαγή 

δεδοµένων και πληροφοριών καθώς και για την πρόσβαση στην υποδοµή 

παρατήρησης. Μία τέτοια ανταλλαγή είναι οικονοµικά αποδοτικότερη από τα 

συστήµατα αγοράς δεδοµένων και ενισχύει την παγκόσµια διάσταση του 

Copernicus. 

(20) Η συµφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι συµφωνίες-

πλαίσια µε υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιους προβλέπουν τη συµµετοχή 

των εν λόγω χωρών σε ενωσιακά προγράµµατα. Η συµµετοχή άλλων τρίτων χωρών 

και διεθνών οργανισµών θα πρέπει να καταστεί εφικτή µέσω της σύναψης διεθνών 

συµφωνιών για τον σκοπό αυτόν. 

(21) Τα κράτη µέλη, οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισµοί θα πρέπει να είναι 

ελεύθερα να συµβάλλουν στα προγράµµατα βάσει καταλλήλων συµφωνιών. 
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(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για το ▌ Copernicus ▌. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να καθορίσει τις προτεραιότητες και ▌να εξασφαλίσει τον γενικό 

συντονισµό και την εποπτεία του Copernicus. Πρέπει να συµπεριληφθούν εδώ 

ειδικές προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σηµασία 

που έχουν τα διαστηµικά προγράµµατα για τους ευρωπαίους πολίτες. Η Επιτροπή 

πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο όλες 

τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Copernicus. 

(23) Κατά την εφαρµογή του Copernicus, η Επιτροπή πρέπει να στηρίζεται, κατά 

περίπτωση, σε ευρωπαϊκές διακυβερνητικές οργανώσεις µε τις οποίες έχει ήδη 

συνάψει εταιρικές σχέσεις, ιδίως τον ΕΟ∆ για τον τεχνικό συντονισµό του 

διαστηµικού σκέλους του Copernicus, τον καθορισµό της αρχιτεκτονικής του 

δοµής, την ανάπτυξη και προµήθεια διαστηµικών υποδοµών, την πρόσβαση σε 

δεδοµένα και την εκτέλεση εξειδικευµένων αποστολών. Ακόµη, η Επιτροπή 

πρέπει επίσης να στηρίζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Εκµετάλλευση 

Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων (EUMETSAT) για την εκτέλεση εξειδικευµένων 

αποστολών σύµφωνα µε την εµπειρογνωσία και την εντολή του. 
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(24) Λαµβανοµένης υπόψη της συµπρακτικής διάστασης του Copernicus και προς 

αποφυγή της αλληλεπικάλυψης της τεχνικής εµπειρογνωσίας, η υλοποίηση του 

Copernicus θα πρέπει να ανατεθεί σε φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική 

και επαγγελµατική ικανότητα. Οι φορείς αυτοί πρέπει να ενθαρρυνθούν να 

ανοίξουν την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών στον ανταγωνισµό ως ένα 

ορισµένο σηµείο, κατ’ εφαρµογή του δηµοσιονοµικού κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 

(δηµοσιονοµικός κανονισµός). 

(25) Το Copernicus πρέπει να περιλαµβάνει ένα σκέλος υπηρεσιών που να εξασφαλίζει 

την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την παρακολούθηση της ατµόσφαιρας, του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ξηράς, της κλιµατικής αλλαγής, τη διαχείριση 

καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την ασφάλεια. Ειδικότερα το Copernicus θα 

παρέχει πληροφόρηση για την κατάσταση της ατµόσφαιρας µεταξύ άλλων σε 

τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα, πληροφόρηση για την 

κατάσταση των ωκεανών, µεταξύ άλλων µε τη δηµιουργία εξειδικευµένου 

ευρωπαϊκού οµίλου για την παρακολούθηση της θάλασσας, πληροφόρηση προς 

στήριξη της παρακολούθησης της ξηράς ώστε να ενισχυθεί η εφαρµογή τοπικών, 

εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, πληροφόρηση προς στήριξη της 

προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και για τον µετριασµό της, γεωδιαστηµική 

πληροφόρηση προς στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

µεταξύ άλλων µε δράσεις πρόληψης, και για την ασφάλεια των πολιτών, µεταξύ 

άλλων µε στήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να 

καθορίσει κατάλληλες συµβατικές ρυθµίσεις προς επίρρωση της βιωσιµότητας 

της παροχής υπηρεσιών. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που 
εφαρµόζονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου (EE L 298 της 
26.10.2012, σ. 1). 
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(26) Κατά την εφαρµογή του σκέλους υπηρεσιών του ▌Copernicus, η Επιτροπή µπορεί 

να στηριχθεί, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης 

και από την ειδική εµπειρογνωσία ▌, σε αρµόδιους φορείς, όπως ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Περιβάλλοντος, 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), 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσµων Καιρικών Προβλέψεων (ECMWF), σε 

άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς οργανισµούς, οµίλους ή κοινοπραξίες εθνικών 

φορέων, ή σε κάθε σχετικό φορέα που είναι δυνητικά επιλέξιµος για ανάθεση 

καθηκόντων σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό ▌. Η επιλογή του φορέα θα 

πρέπει να 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 φορέα και στους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους του. 
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(27) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Επιτροπής έχει αναµειχθεί ενεργά στην 

πρωτοβουλία GMES και στην εφαρµογή των αρχικών επιχειρήσεων του GMES 

που καθορίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 911/2010. Η Επιτροπή θα πρέπει 

να συνεχίσει να στηρίζεται στην επιστηµονική και τεχνική συνδροµή του JRC για 

την υλοποίηση του Copernicus. 
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(28) Η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε τους φορείς στους οποίους ανατίθεται η 

υλοποίηση του Copernicus πρέπει να είναι συµβατή µε τους κανόνες της Ένωσης 

ή ισοδύναµες διεθνείς προδιαγραφές, στην έκταση την προβλεπόµενη από τις περί 

δηµοσίων συµβάσεων διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Οι 

συγκεκριµένες προσαρµογές που απαιτούνται για τους εν λόγω κανόνες καθώς και 

οι ρυθµίσεις για παράταση της ισχύος των υφισταµένων συµβάσεων 

προσδιορίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίες εξουσιοδότησης. Πρώτα από όλα 

πρέπει να επιδιώκεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, ο 

έλεγχος των εξόδων, ο µετριασµός των κινδύνων, η αύξηση της 

αποτελεσµατικότητα και η αποφυγή της εξάρτησης από έναν και µόνο 

προµηθευτή. Πρέπει να διασφαλιστεί ανοικτή πρόσβαση και θεµιτός 

ανταγωνισµός σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού και η προσφορά στη 

βιοµηχανία ίσων ευκαιριών συµµετοχής σε όλα τα επίπεδα, µεταξύ άλλων ιδίως 

στις νέες επιχειρήσεις και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (‘ΜΜΕ’). Θα πρέπει να 

αποφεύγεται η ενδεχόµενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η µακροχρόνια 

εξάρτηση από έναν και µόνον προµηθευτή. Για να µετριασθούν οι κίνδυνοι του 

προγράµµατος, να αποφευχθεί η εξάρτηση από µία και µόνον πηγή εφοδιασµού 

και να εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος του Copernicus, του κόστους και 

των χρονοδιαγράµµατός του, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιδιώκεται 

προµήθεια από πολλαπλές πηγές. Επιπλέον, η ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 

θα πρέπει να προστατευθεί και να προαχθεί σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται 

µε τη γεωσκόπηση σύµφωνα µε τις διεθνείς συµφωνίες των οποίων η Ένωση είναι 

συµβαλλόµενο µέρος.  
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(29)  Ο κίνδυνος µέτριων ή µηδαµινών επιδόσεων των συµβάσεων θα πρέπει να 

µετριάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Προς τούτο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

αποδεικνύουν την ικανότητα διατήρησης των συµβατικών τους επιδόσεων σε 

σχέση µε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις και τη διάρκεια της σύµβασης. Ως εκ 

τούτου, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζουν 

απαιτήσεις σχετικές µε την αξιοπιστία του εφοδιασµού και την παροχή 

υπηρεσιών. Επιπλέον, στην περίπτωση αγοράς εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

ευαίσθητου χαρακτήρα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να εξαρτούν τις αγορές 

αυτές από ειδικές απαιτήσεις, ιδίως για να εξασφαλισθεί ασφάλεια των 

πληροφοριών. Οι βιοµηχανίες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

προσφεύγουν σε µη ενωσιακές πηγές για ορισµένα δοµικά στοιχεία και υπηρεσίες 

σε περίπτωση αποδεδειγµένων ουσιαστικών πλεονεκτηµάτων από άποψη 

ποιότητας και κόστους, λαµβανοµένων υπόψη, ωστόσο, του στρατηγικού 

χαρακτήρα του Copernicus και των απαιτήσεων της Ένωσης όσον αφορά την 

ασφάλεια και τον έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να αξιοποιούνται οι 

επενδύσεις, οι βιοµηχανικές εµπειρίες και δεξιότητες του δηµόσιου τοµέα, ενώ 

παράλληλα θα εξασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί 

ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών. 
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(30) Για να εκτιµηθεί καλύτερα το συνολικό κόστος προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που 

αποτελεί αντικείµενο υποβολής προσφορών, περιλαµβανοµένου του 

µακροπρόθεσµου επιχειρησιακού τους κόστους, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

το συνολικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιµου κύκλου ζωής του 

προϊόντος, της υπηρεσίας ή του έργου που αποτελεί αντικείµενο υποβολής 

προσφορών, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιµο κατά τη διαδικασία υποβολής 

προσφορών, εφαρµόζοντας προσέγγιση οικονοµικής αποδοτικότητας, όπως η 

εκτίµηση του κόστους του κύκλου ζωής, όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η 

οικονοµικά πλέον συµφέρουσα προσφορά. Προς τον σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα 

αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους του 

ωφέλιµου κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός έργου αναφέρεται 

ρητώς στα έγγραφα της σύµβασης ή την προκήρυξη του διαγωνισµού και ότι 

επιτρέπει την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχουν οι υποψήφιοι. 
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(31) Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκαθιστά τους ίσους όρους 

ανταγωνισµού όταν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη, πριν από την 

πρόσκληση υποβολής προσφορών, εµπιστευτικές πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες που συνδέονται µε την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Θα 

πρέπει επίσης να µπορεί να συνάψει σύµβαση µε τη µορφή σύµβασης µε υπό 

όρους καταβαλλόµενες δόσεις, να εισαγάγει, υπό ορισµένες συνθήκες, 

συµπληρωµατική ρήτρα σε σύµβαση στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή και να 

επιβάλει έναν ελάχιστο βαθµό υπεργολαβίας. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών 

αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν το Copernicus, οι τιµές των συµβάσεων δεν 

µπορούν πάντα να προβλέπονται µε ακρίβεια και είναι εποµένως σκόπιµο να 

συνάπτονται συµβάσεις µε συγκεκριµένη µορφή, που να µην καθορίζει σταθερές 

και οριστικές τιµές και να περιλαµβάνει ρήτρες διασφάλισης των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης. 
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(32) Για να τηρηθεί το Copernicus στα πλαίσια του µέγιστου ποσού του µε τον 

µεγαλύτερο δυνατό περιορισµό των τεχνικών κινδύνων και των κινδύνων που 

σχετίζονται µε το χρονοδιάγραµµα, και για να εξασφαλιστεί µια σταθερή 

αξιοπιστία του εφοδιασµού, το Copernicus πρέπει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν 

τις προηγούµενες οικονοµικές επενδύσεις και επενδύσεις σε υποδοµές του 

δηµόσιου τοµέα καθώς και τις βιοµηχανικές εµπειρίες και δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τέτοιες επενδύσεις βάσει του GMES. Αυτό ισχύει ιδίως για το 

επαναλαµβανόµενο διαστηµικό σκέλος και το σκέλος του επίγειου τµήµατος που 

αναπτύσσονται από τον ΕΟ∆ και τα συµµετέχοντα σε αυτόν κράτη στο πλαίσιο 

του προαιρετικού προγράµµατος του διαστηµικού σκέλους του GMES µε 

χρηµατοδοτική συµµετοχή της Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να 

εξεταστεί δεόντως από την αναθέτουσα αρχή η χρήση της διαδικασίας µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού ή 

ισοδύναµου εγγράφου. 
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(33) Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Copernicus σε βιώσιµη βάση, είναι αναγκαίο να 

συντονιστούν οι δραστηριότητες των διαφόρων συµµετεχόντων στο Copernicus 

εταίρων και να αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να λειτουργήσει µια ικανότητα 

παροχής υπηρεσιών και παρατήρησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από µια επιτροπή 

("επιτροπή Copernicus") για την εξασφάλιση του συντονισµού των συνεισφορών της 

Ένωσης, των κρατών µελών και των διακυβερνητικών οργανισµών καθώς και του 

συντονισµού µε τον ιδιωτικό τοµέα προς το Copernicus, η οποία θα αξιοποιεί τις 

υφιστάµενες δυνατότητες και θα εντοπίζει τις ελλείψεις που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί 

επίσης την Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της οµαλής υλοποίησης του 

Copernicus. ∆εδοµένου ότι η χρηστή δηµόσια διαχείριση επιβάλλει τη διασφάλιση 

ενιαίας διαχείρισης του Copernicus, αυξηµένη ταχύτητα στη λήψη των 

αποφάσεων και ισότιµη πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των φορέων 

στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισµού θα πρέπει να 

µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της επιτροπής 

Copernicus, που έχει συσταθεί για να επικουρεί την Επιτροπή. Για τους ίδιους 

λόγους, οι εκπρόσωποι των τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών που συνήψαν 

διεθνή συµφωνία µε την Ένωση θα πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν στις 

εργασίες της επιτροπής Copernicus µε την επιφύλαξη των περιορισµών ασφαλείας 

και όπως προβλέπει η εν λόγω συµφωνία. Οι εκπρόσωποι αυτοί δεν δικαιούνται να 

συµµετέχουν στις ψηφοφορίες της επιτροπής Copernicus.  
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(34) Το έργο των φορέων στους οποίους η Επιτροπή αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα θα 

πρέπει επίσης να αξιολογείται µε βάση δείκτες απόδοσης. Η ρύθµιση αυτή θα 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο µια ένδειξη της προόδου 

των επιχειρήσεων και της υλοποίησης του Copernicus. 

(35) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1159/20131 της Επιτροπής θέσπισε 

τούς όρους καταχώρισης και αδειοδότησης των χρηστών του GMES και 

καθόρισε κριτήρια για τον περιορισµό της πρόσβασης στα αποκλειστικά δεδοµένα 

του GMES και στις πληροφορίες που παράγονται από τις υπηρεσίες του GMES. 

(36) Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του Copernicus θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµα ▌σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν βάση, µε την επιφύλαξη 

ενδεδειγµένων προϋποθέσεων και περιορισµών, µε σκοπό την προαγωγή της 

χρήσης και της ανταλλαγής τους, καθώς και για την ενίσχυση των αγορών 

γεωσκόπησης στην Ευρώπη, ιδίως του κατάντη τοµέα, ούτως ώστε να καταστεί 

δυνατή η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

                                                 
1 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1159/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, 

για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα παρακολούθησης της γης (GMES), µε τη 
θέσπιση των όρων καταχώρισης και αδειοδότησης των χρηστών του GMES και µε τον 
καθορισµό κριτηρίων για τον περιορισµό της πρόσβασης στα αποκλειστικά δεδοµένα του 
GMES και στις πληροφορίες που παράγονται από τις υπηρεσίες του GMES (EE L 309 της 
19.11.2013, σ. 1.) 
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(37) Η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί µε τους παρόχους δεδοµένων για να 

συµφωνηθούν όροι αδειοδότησης για δεδοµένα τρίτων για να διευκολυνθεί η 

χρήση τους στο πλαίσιο του Copernicus, κατ’ εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 

και των ισχυόντων δικαιωµάτων των τρίτων. 

(38) Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώµατα πρόσβασης στα δεδοµένα του 

Copernicus Sentinel που παρέχονται βάσει του προγράµµατος το οποίο αφορά το 

διαστηµικό σκέλος του GMES όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του 

Προγράµµατος του ΕΟ∆ για τη Γεωσκόπηση στις 24 Σεπτεµβρίου 2013. 

(39) ∆εδοµένου ότι το Copernicus είναι µη στρατιωτικό πρόγραµµα υπό µη 

στρατιωτικό έλεγχο, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην απόκτηση 

δεδοµένων και την παραγωγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων 

υψηλής ευκρίνειας, που δεν αποτελούν κίνδυνο ή απειλή για την ασφάλεια της 

Ένωσης ή των κρατών µελών της. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ορισµένα δεδοµένα και 

πληροφορίες Copernicus µπορεί να πρέπει να προστατεύονται, για να 

διασφαλισθεί η ασφαλής κυκλοφορία των πληροφοριών αυτών εντός του πεδίου 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, όλοι οι συµµετέχοντες στο Copernicus θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ένα βαθµό προστασίας των διαβαθµισµένων 

πληροφοριών ΕΕ ίσο µε τον προβλεπόµενο στους κανόνες περί ασφαλείας όπως 

ορίζονται στο Παράρτηµα της απόφασης της Επιτροπής 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, 

Ευρατόµ1 και τους κανόνες ασφαλείας του Συµβουλίου όπως ορίζονται στα 

Παραρτήµατα της απόφασης του Συµβουλίου 2013/488/ΕΕ2. 

                                                 
1  Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού 

κανονισµού της (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1). 
2 Απόφαση του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε τους κανόνες ασφαλείας για 

την προστασία των διαβαθµισµένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1). 
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(40) ∆εδοµένου ότι ορισµένα δεδοµένα και πληροφορίες Copernicus, 

συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων υψηλής ευκρίνειας, µπορούν να έχουν 

αντίκτυπο στην ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών µελών της, το Συµβούλιο θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει µέτρα για την αντιµετώπιση κινδύνων και 

απειλών κατά της ασφάλειας της Ένωσης ή των κρατών µελών της. 

(41) Η Ένωση θα πρέπει να έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που παράγονται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

Copernicus. Για να καταστούν πλήρως σεβαστά τα θεµελιώδη δικαιώµατα της 

κυριότητας, θα πρέπει να θεσπιστούν οι αναγκαίες ρυθµίσεις µε τους 

υφιστάµενους κυρίους. Εννοείται ότι οι διατάξεις για την κυριότητα των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισµό δεν 

καλύπτουν τα άυλα δικαιώµατα που δεν είναι µεταβιβάσιµα βάσει της σχετικής 

εθνικής νοµοθεσίας. Η εν λόγω κυριότητα της Ένωσης δεν θα πρέπει να θίγει τη 

δυνατότητα της Ένωσης, κατ’ εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και εφόσον 

κρίνεται σκόπιµο βάσει κατά περίπτωση εκτίµησης, να καθιστά τα περιουσιακά 

αυτά στοιχεία διαθέσιµα σε τρίτους ή να τα διαθέτει. Ειδικότερα, η Ένωση θα 

πρέπει να µπορεί να µεταβιβάζει σε τρίτους την κυριότητα ή την άδεια 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το έργο που 

επιτελέστηκε στο πλαίσιο του Copernicus για να αξιοποιηθούν σε µεγάλο βαθµό οι 

υπηρεσίες του Copernicus από µεταγενέστερους χρήστες. 

▌ 
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(42) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται µέσω 

αναλογικών µέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης, ανίχνευσης και διερεύνησης των παρατυπιών, 

της ανάκτησης των απολεσθέντων, των εσφαλµένως καταβληθέντων ή των µη 

ορθώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής 

διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

(43) ∆εδοµένου ότι το Copernicus είναι πολύπλοκο πρόγραµµα, η Επιτροπή θα πρέπει 

να επικουρείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες προερχόµενους από ευρύ 

φάσµα φορέων, µεταξύ άλλων ιδίως από εµπειρογνώµονες που υποδεικνύουν τα 

κράτη µέλη για θέµατα ασφάλειας, από εκπροσώπους συναφών εθνικών φορέων 

αρµόδιων για διαστηµικά θέµατα και χρήστες του Copernicus, ώστε να 

παρασχεθούν σε αυτό η αναγκαία τεχνική και επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη 

καθώς και διατοµεακές και διακλαδικές προοπτικές, λαµβανοµένων υπόψη των 

υφιστάµενων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 
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(44) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού όσον 

αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας, των τεχνικών 

προδιαγραφών για το σκέλος υπηρεσιών και το διαστηµικό σκέλος, των πτυχών 

ασφαλείας και των µέτρων προώθησης της σύγκλισης των κρατών µελών όσον 

αφορά τη χρήση των δεδοµένων και των πληροφοριών που παράγονται στο πλαίσιο 

του Copernicus και την πρόσβασή τους στην τεχνολογία και τις εξελίξεις στον τοµέα 

της γεωσκόπησης, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην 

Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1 ▌.  

(45) Επειδή το Copernicus είναι προσανατολισµένο στον χρήστη, απαιτεί τη συνεχή 

και ουσιαστική του συµµετοχή, ιδίως στον καθορισµό και την επικύρωση των 

απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών. Για να αναβαθµιστεί η σηµασία των χρηστών, η 

συνεισφορά τους θα πρέπει να επιδιώκεται συστηµατικά µέσω τακτικών 

διαβουλεύσεων µε τελικούς χρήστες από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

Προς το σκοπό αυτό πρέπει να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας (το ‘Φόρουµ 

χρηστών’) που να επικουρεί την επιτροπή Copernicus µε τον προσδιορισµό των 

απαιτήσεων των χρηστών, την εξακρίβωση της συµµόρφωσης των υπηρεσιών και 

το συντονισµό µε τους χρήστες του δηµοσίου τοµέα. 

▌ 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή (EE L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 
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(46) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 

290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις αναγκαίες απαιτήσεις δεδοµένων για τις εξελισσόµενες 

επιχειρησιακές υπηρεσίες, τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης, καταχώρισης 

και χρήσης των δεδοµένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus, 

τα ειδικά τεχνικά κριτήρια που είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η διατάραξη του 

συστήµατος δεδοµένων του Copernicus και πληροφοριών του Copernicus ▌ και τα 

κριτήρια περιορισµού της απόκτησης ή της διάδοσης δεδοµένων του Copernicus 

και πληροφοριών του Copernicus λόγω αλληλοσυγκρουόµενων δικαιωµάτων ▌. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, µεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων. Κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο. 
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(47) Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού θα πρέπει 

να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται, ώστε να καθίσταται εφικτή η 

πραγµατοποίηση των αναγκαίων αναπροσαρµογών και η παρακολούθηση των νέων 

εξελίξεων. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση πρέπει να εκτιµά τις επιπτώσεις της 

πολιτικής δεδοµένων και πληροφοριών Copernicus στους ενδιαφερόµενους 

φορείς, τους µεταγενέστερους χρήστες, την επίδραση στις επιχειρήσεις καθώς και 

στις εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδοµές γεωσκόπησης. Η αξιολόγηση 

πρέπει επίσης να εξετάζει την πιθανή µελλοντική συµµετοχή συναφών 

ευρωπαϊκών οργανισµών, όπως ο Οργανισµός του Ευρωπαϊκού GNSS. Για να 

µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατα και να κεφαλαιοποιηθούν οι γνώσεις και η 

εµπειρογνωµοσύνη που αποκτώνται στην υλοποίηση του Copernicus, πρέπει να 

διερευνηθούν νέα µοντέλα οργάνωσης για µελλοντικό σχεδιασµό που να 

εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµη οικονοµική δέσµευση. 
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(48) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η θέσπιση του ▌ 

Copernicus, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, επειδή το 

πρόγραµµα θα περιλαµβάνει επίσης πανευρωπαϊκό δυναµικό και θα εξαρτάται από 

τη συντονισµένη παροχή υπηρεσιών σε όλα τα κράτη µέλη η οποία πρέπει να 

συντονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, µπορεί όµως, λόγω της κλίµακας της δράσης, να 

επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει µέτρα, 

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 

που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

(49)     Ο παρών κανονισµός θεσπίζει χρηµατοδοτικό κονδύλι το οποίο αποτελεί το ποσό 

προνοµιακής αναφοράς, κατά την έννοια  του σηµείου 17 της διοργανικής 

συµφωνίας της 2ας ∆εκεµβρίου 2013 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη  δηµοσιονοµική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δηµοσιονοµικά θέµατα και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση1, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία 

κατάρτισης του προϋπολογισµού. 

(50) Η  περίοδος χρηµατοδότησης του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να 

ευθυγραµµιστεί µε την περίοδο του κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 1311/2013. 

Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµοστεί από την 1η 

Ιανουαρίου 2014. 

 

 

 

 

                                                 
1   ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 
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(51) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 911/2010, ούτως 

ώστε να διαµορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης και χρηµατοδότησης 

και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρµογής ενός πλήρως επιχειρησιακού 

προγράµµατος Copernicus. Κάθε µέτρο εγκριθέν βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

911/2010 θα πρέπει, χάριν συνεχείας, να παραµείνει εν ισχύι, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο1 

Αντικείµενο 

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται Ενωσιακό πρόγραµµα γεωσκόπησης και 

παρακολούθησης της γης («Copernicus»), και τίθενται κανόνες για την εκτέλεσή του. 
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Άρθρο 2  

Πεδίο εφαρµογής 

1. Το Copernicus είναι µη στρατιωτικό πρόγραµµα υπό µη στρατιωτικό έλεγχο, 

βασιζόµενο στις υφιστάµενες εθνικές και ευρωπαϊκές υποδοµές, ενώ διασφαλίζει 

και τη συνέχεια µε τις δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της 

παγκόσµιας παρακολούθησης για το περιβάλλον (GMES).  

2. Το Copernicus απαρτίζεται από τα ακόλουθα σκέλη: 

α) το σκέλος υπηρεσιών για την παροχή πληροφοριών στους ακόλουθους 

τοµείς: παρακολούθηση της ατµόσφαιρας, παρακολούθηση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, παρακολούθηση της ξηράς, παρακολούθηση της αλλαγής 

του κλίµατος, διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και 

ασφάλεια, 

β) το διαστηµικό σκέλος, που διασφαλίζει βιώσιµη διαστηµική επισκόπηση για 

τους σηµειούµενους στο στοιχείο α) τοµείς υπηρεσιών, 

γ) το επιτόπιο σκέλος, που διασφαλίζει συντονισµένη πρόσβαση σε 

παρατηρήσεις δι’ εναέριων, θαλάσσιων και επίγειων εγκαταστάσεων για 

τους σηµειούµενους στο στοιχείο α) τοµείς υπηρεσιών. 

3. Θα καταρτιστούν κατάλληλες διασυνδέσεις και διεπαφές µεταξύ των σκελών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
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Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: 

1) ως «εξειδικευµένες αποστολές» νοούνται οι διαστηµικές γεωσκοπικές αποστολές 

για τη χρήση στο Copernicus και εκτελούµενες από αυτό, ιδίως δε οι αποστολές 

«Sentinel», 

2) ως «συνεισφέρουσες αποστολές» νοούνται οι διαστηµικές γεωσκοπικές αποστολές 

που παρέχουν δεδοµένα στο Copernicus συµπληρώνοντας τα δεδοµένα που 

παρέχονται από τις εξειδικευµένες αποστολές, 

3) ως«δεδοµένα εξειδικευµένης αποστολής» νοούνται τα διαστηµικά γεωσκοπικά 

δεδοµένα των εξειδικευµένων αποστολών προς χρήση στο Copernicus, 

4) ως «δεδοµένα συνεισφέρουσας αποστολής» νοούνται τα διαστηµικά γεωσκοπικά 

δεδοµένα των συνεισφερουσών αποστολών που παρέχονται µε άδεια ή 

προσφέρονται προς χρήση στο Copernicus, 

5) ως «επιτόπια δεδοµένα» νοούνται τα δεδοµένα παρατήρησης από επίγειους, 

επιπλέοντες ή αεροµεταφερόµενους αισθητήρες καθώς και δεδοµένα αναφοράς ή 

δευτερεύοντα δεδοµένα που παρέχονται µε άδεια ή προσφέρονται προς χρήση στο 

Copernicus, 
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6) ως «δεδοµένα και πληροφορίες τρίτων µερών» νοούνται τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που δηµιουργούνται εκτός του Copernicus και είναι απαραίτητα για 

την επίτευξη των στόχων του, 

7) ως «δεδοµένα Copernicus» νοούνται τα δεδοµένα των εξειδικευµένων αποστολών, 

των συνεισφερουσών αποστολών και τα επιτόπια δεδοµένα, 

8) ως «πληροφορίες του Copernicus» νοούνται οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες 

Copernicus του άρθρου 5 παράγραφος 1 µετά την επεξεργασία ή τη 

µοντελοποίηση των δεδοµένων του Copernicus, 
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9) ως «χρήστες του Copernicus» νοούνται: 

α) οι βασικοί χρήστες του Copernicus: Τα θεσµικά όργανα και οργανισµοί της 

Ένωσης, οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές οι οποίες 

είναι επιφορτισµένες µε τον καθορισµό, την εφαρµογή, την επιβολή ή την 

παρακολούθηση µιας δηµόσιας υπηρεσίας ή πολιτικής στους τοµείς που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α), 

β) χρήστες του τοµέα της έρευνας: πανεπιστήµια ή τυχόν άλλοι ερευνητικοί και 

εκπαιδευτικοί οργανισµοί, 

γ) εµπορικοί χρήστες και ιδιώτες, 

δ) φιλανθρωπικές, µη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανώσεις. 



 

AM\1022132EL.doc 38/100 PE529.610v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 4 

▌Στόχοι 

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

α) γεωσκόπηση για τη στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και των 

προσπαθειών πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, 

β) µεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονοµικών πλεονεκτηµάτων, 

υποστηρίζοντας τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους της για 

έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη,  προωθώντας τη χρήση  

της γεωσκόπησης σε εφαρµογές και υπηρεσίες, 

γ) προαγωγή της ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού κλάδου για το 

διάστηµα και τις υπηρεσίες και µεγιστοποίηση των ευκαιριών των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για ανάπτυξη και παροχή καινοτόµων 

γεωσκοπικών συστηµάτων και υπηρεσιών, 
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δ) διασφάλιση αυτόνοµης πρόσβασης σε περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, παρέχοντας 

έτσι στην Ευρώπη ανεξάρτητη ικανότητα λήψης αποφάσεων και δράσης, 

ε) στήριξη και συµβολή στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προαγωγή των 

παγκόσµιων πρωτοβουλιών, όπως το GEOSS. 

2. Για την επίτευξη των γενικών στόχων που περιγράφονται στην παράγραφο 1, το 

Copernicus έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

α) παροχή ακριβών και αξιόπιστων δεδοµένων και πληροφοριών, παρεχόµενων 

σε µακροπρόθεσµη και σταθερή βάση που επιτρέπουν την παροχή 

υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των βασικών χρηστών του Copernicus, 
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β) παροχή βιώσιµης και αξιόπιστης πρόσβασης σε διαστηµικά δεδοµένα και 

πληροφορίες προερχόµενες από αυτόνοµη ικανότητα γεωσκόπησης της 

Ένωσης µε συνεπείς τεχνικές προδιαγραφές, ενώ θα βασίζεται σε 

ευρωπαϊκά και εθνικά υφιστάµενα µέσα και δυνατότητες, συµπληρώνοντάς 

τα, όποτε αυτό είναι αναγκαίο· 

γ) παροχή βιώσιµης και αξιόπιστης πρόσβασης σε επιτόπια δεδοµένα, 

βασιζόµενο ειδικότερα σε υφιστάµενες ικανότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, καθώς και σε παγκόσµια συστήµατα και δίκτυα παρακολούθησης. 

▌ 

3. Η επίτευξη των ▌στόχων των παραγράφων 1 και 2 θα αξιολογείται µε βάση τους 

ακόλουθους δείκτες:  

α) δεδοµένα και πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιµα σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική 

προστασία και την ασφάλεια· 

β)  αυξηµένη ζήτηση δεδοµένων και πληροφοριών του Copernicus, η οποία 

µετριέται µε βάση τον αριθµό χρηστών, την έκταση της πρόσβασης σε 

δεδοµένα και σε πληροφορίες προστιθέµενης αξίας, τον αυξηµένο αριθµό 

των κατάντη υπηρεσιών και τη διεύρυνση της διανοµής στα κράτη µέλη και 

στην Ένωση, 
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γ) χρήση των δεδοµένων και πληροφοριών του Copernicus από τα θεσµικά 

όργανα και οργανισµούς της Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς και ευρωπαϊκές, 

εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, περιλαµβανοµένου του επιπέδου 

αξιοποίησης και ικανοποίησης των χρηστών και της ωφελείας που 

αποκοµίζουν οι κοινωνίες της Ένωσης, 

δ) διείσδυση στην αγορά, περιλαµβανοµένης της επέκτασης των υφιστάµενων 

αγορών και της δηµιουργίας νέων και της ανταγωνιστικότητας των 

ευρωπαϊκών κατάντη φορέων υλοποίησης, 

ε) βιώσιµη διαθεσιµότητα των στοιχείων του Copernicus που στηρίζουν τις 

υπηρεσίες του. 

▌ 

 



 

AM\1022132EL.doc 42/100 PE529.610v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 5 

Σκέλος υπηρεσιών του Copernicus 

▌1. Το σκέλος υπηρεσιών του Copernicus αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

α) την υπηρεσία παρακολούθησης της ατµόσφαιρας η οποία 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 τα 

οποία λειτουργούν σε τοπική έως και εθνική κλίµακα και συµβάλλει στην 

παρακολούθηση των κλιµατικών µεταβλητών της σύνθεσης της ατµόσφαιρας, 

µεταξύ άλλων αν είναι εφικτό της διάδρασης µε την κοµοστέγη των δασών· 

β) την υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία 

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση και τη δυναµική των φυσικών 

οικοσυστηµάτων των ωκεανών και των θαλασσών για τις παγκόσµιες ωκεάνιες 

και τις ευρωπαϊκές περιφερειακές θαλάσσιες περιοχές, προς στήριξη της 

ασφάλειας της ναυτιλίας, συµβάλλοντας στην παρακολούθηση των ροών 

αποβλήτων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των παράκτιων και των πολικών 

περιοχών, και των θαλάσσιων πόρων καθώς και των µετεωρολογικών 

προβλέψεων και στην παρακολούθηση του κλίµατος· 
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γ) την υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς, η οποία παρέχει πληροφορίες για 

την χρήση της γης και την εδαφοκάλυψη, την κρυόσφαιρα, την αλλαγή του 

κλίµατος και τις βιογεωφυσικές µεταβλητές, περιλαµβανοµένης και της 

δυναµικής τους, προς στήριξη της παγκόσµιας έως τοπικής περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, του εδάφους, των εσωτερικών και των 

παράκτιων υδάτων, των δασών και της βλάστησης, και των φυσικών πόρων, 

καθώς και για την εν γένει εφαρµογή των πολιτικών σε θέµατα περιβάλλοντος, 

γεωργίας, ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδοµικού σχεδιασµού, υποδοµών και 

µεταφορών· 

δ) την υπηρεσία κλιµατικής αλλαγής η οποία παρέχει πληροφορίες που 

αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης γνώσεων για την στήριξη των πολιτικών 

προσαρµογής και µετριασµού. Συµβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή βασικών 

κλιµατικών µεταβλητών (ECVs), κλιµατικών αναλύσεων, προβλέψεων και 

δεικτών σε χρονικές και χωρικές κλίµακες, χρήσιµων για τις στρατηγικές 

προσαρµογής και µετριασµού που ακολουθούνται στους διάφορους τοµείς 

τοµεακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης· 

ε) την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης η οποία παρέχει 

πληροφορίες για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων 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· 
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στ) την υπηρεσία ασφαλείας, η οποία παρέχει πληροφορίες προς στήριξη της 

αντιµετώπισης των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών της 

Ευρώπης, βελτιώνοντας τις ικανότητες πρόληψης των κρίσεων, ετοιµότητας 

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

επιτήρηση, αλλά και προς στήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, µε 

επιφύλαξη των ρυθµίσεων συνεργασίας που µπορεί να συνάπτει η Επιτροπή 

µε διάφορους φορείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας, ιδίως το ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Κατά την παροχή υπηρεσιών που  αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται 

υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι δε υπηρεσίες 

πρέπει να είναι αποδοτικές ως προς το κόστος και αποκεντρωµένες, κατά 

περίπτωση, ενσωµατώνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο υφιστάµενα διαστηµικά και 

επιτόπια δεδοµένα και δεδοµένα αναφοράς, καθώς και ικανότητες στα κράτη 

µέλη, χωρίς επικαλύψεις. Η προµήθεια νέων δεδοµένων τα οποία επικαλύπτουν 

υφιστάµενες πηγές αποφεύγεται, εκτός εάν η χρήση υφιστάµενων ή 

αναβαθµίσιµων συνόλων δεδοµένων δεν είναι τεχνικώς εφικτή ή αποδοτική από 

άποψη κόστους ή εφικτή από άποψη χρόνου. 

Οι υπηρεσίες εφαρµόζουν αυστηρά συστήµατα ποιοτικού ελέγχου και παρέχουν 

πληροφορίες ως προς τα επίπεδα των υπηρεσιών, µεταξύ άλλων ως προς τη 

διαθεσιµότητα, αξιοπιστία, ποιότητα και την έγκαιρη ανταπόκριση. 
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3. Για την εξέλιξη των υπηρεσιών της παραγράφου 1 και την εκµετάλλευσή τους από 

το δηµόσιο τοµέα, θα πρέπει επίσης να αναληφθούν οι ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

α) δραστηριότητες ανάπτυξης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας 

και της επίδοσης των ▌ υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της εξέλιξης και 

της προσαρµογής τους, ▌καθώς και στην αποφυγή ή τον µετριασµό των 

επιχειρησιακών κινδύνων και στην εκµετάλλευση συνεργιών µε συναφείς 

δραστηριότητες, στο πλαίσιο για παράδειγµα του προγράµµατος «Ορίζων 

2020». 

β) δραστηριότητες στήριξης, που συνίστανται σε µέτρα για την προώθηση της 

χρήσης και εκµετάλλευσης των στοιχείων και των πληροφοριών του 

Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus: 

(i) από τις δηµόσιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τον καθορισµό, 

την εφαρµογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση δηµόσιας υπηρεσίας 

ή πολιτικής σε τοµείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εδώ 

περιλαµβάνεται η δηµιουργία ικανοτήτων και η ανάπτυξη 

τυποποιηµένων διαδικασιών και εργαλείων για την ενσωµάτωση των 

δεδοµένων και των πληροφοριών του Copernicus στη ροή των 

χρηστών, 

(ii) από άλλους χρήστες και τις κατάντη εφαρµογές. Εδώ περιλαµβάνονται 

δραστηριότητες προβολής, εκπαίδευσης και διάδοσης. 

▌ 
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Άρθρο 6 

∆ιαστηµικό σκέλος του προγράµµατος 

1. Το διαστηµικό σκέλος του Copernicus παρέχει διαστηµικές παρατηρήσεις οι οποίες 

εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις ▌υπηρεσίες που αναφέρονται στο ▌άρθρο 5 

παράγραφος 1. 

2. Το διαστηµικό σκέλος του Copernicus απαρτίζεται από εξειδικευµένες αποστολές 

και δεδοµένα από συνεισφέρουσες αποστολές, και περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

α) παροχή διαστηµικών παρατηρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

(i) ολοκλήρωση, συντήρηση και εκτέλεση των εξειδικευµένων 

αποστολών, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής καθηκόντων στους 

δορυφόρους, της παρακολούθησης και του ελέγχου των δορυφόρων, της 

παραλαβής, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και διάδοσης δεδοµένων, ▌της 

µόνιµης διακρίβωσης και επικύρωσης· 

(ii) παροχή επιτόπιων δεδοµένων για τη διακρίβωση και την επικύρωση των 

παρατηρήσεων των εξειδικευµένων αποστολών· 

(iii) παροχή, αρχειοθέτηση και διάδοση δεδοµένων των συνεισφερουσών 

αποστολών που συµπληρώνουν τα στοιχεία των εξειδικευµένων 

αποστολών, 

 ▌ 
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β) δραστηριότητες ανταποκρινόµενες στις εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

(i) εντοπισµός των κενών των παρατηρήσεων και ▌ προσδιορισµός νέων 

εξειδικευµένων αποστολών µε βάση τις απαιτήσεις των χρηστών· 

(ii) εξελίξεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και τη συµπλήρωση των 

εξειδικευµένων αποστολών, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και 

της προµήθειας νέων δεδοµένων της συναφούς διαστηµικής υποδοµής· 

γ) προστασία των δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης, λαµβάνοντας 

υπόψιν το ενωσιακό πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης 

του διαστήµατος· 

δ) ασφαλής παροπλισµός των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 
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Άρθρο 7 

Επιτόπιο σκέλος του Copernicus 

1. Το επιτόπιο σκέλος του Copernicus παρέχει πρόσβαση σε επιτόπια δεδοµένα, 

εξυπηρετώντας κατά κύριο λόγο τις υπηρεσίες του Copernicus που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

Καλύπτει, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α)  ▌παροχή επιτόπιων δεδοµένων στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιτόπιων δεδοµένων τρίτων µερών σε διεθνές 

επίπεδο, βάσει υφιστάµενων ικανοτήτων·  

β) συντονισµός και εναρµόνιση της συλλογής και της παροχής επιτόπιων 

δεδοµένων, 

γ) παροχή τεχνικής βοήθειας στην Επιτροπή όσον αφορά τις απαιτήσεις 

υπηρεσίας για τα δεδοµένα επιτόπιων παρατηρήσεων· 

δ) συνεργασία µε επιτόπιους φορείς υλοποίησης, ώστε να προάγεται η 

συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης που αφορούν τις υποδοµές και 

τα δίκτυα επιτόπιων παρατηρήσεων, 

ε) εντοπισµός των κενών στις επιτόπιες παρατηρήσεις τα οποία δεν µπορούν 

να πληρωθούν από τις υφιστάµενες υποδοµές και δίκτυα, µεταξύ άλλων σε 

παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και αντιµετώπιση  των εν λόγω κενών 

τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητος. 
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2. Τα επιτόπια δεδοµένα χρησιµοποιούνται στο Copernicus δυνάµει των 

εφαρµοζόµενων δικαιωµάτων τρίτων, περιλαµβανοµένων εκείνων των κρατών 

µελών, και των εφαρµοζόµενων περιορισµών περί χρήσης ή αναδιανοµής. 

3. Βάσει του στοιχείου  γ) του άρθρου 58 παράγραφος 1 του δηµοσιονοµικού 

κανονισµού, η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, τις 

δραστηριότητες του επιτόπιου σκέλους στους φορείς υπηρεσιών που 

περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, ή, εφόσον 

απαιτείται συνολικός συντονισµός, στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος. 
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Άρθρο 8 

Χρηµατοδότηση 

1. Το ▌ χρηµατοδοτικό κονδύλιο που διατίθεται για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 5, 6 και 7 για την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 ανέρχεται σε 4 291,48 εκατοµµύρια  

EUR  σε τρέχουσες τιµές. 

2. Το ποσό της πρώτης παραγράφου κατανέµεται στις ακόλουθες κατηγορίες 

δαπανών σε τρέχουσες τιµές: 

α) για τις δραστηριότητες των άρθρων 5 και 7, 897,415  εκατοµµύρια EUR,  

β) για τις δραστηριότητες του άρθρου 6 προβλέπονται 3 394,065   εκατοµµύρια  

EUR, συµπεριλαµβανοµένου µέγιστου ποσού 26,5 εκατοµµυρίων  EUR για 

τις δραστηριότητες του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 



 

AM\1022132EL.doc 51/100 PE529.610v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

3. Η Επιτροπή δύναται να ανακατανέµει πιστώσεις από µια κατηγορία δαπανών, 

όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, σε άλλη κατηγορία, µε 

ανώτατο όριο το 10% του ποσού της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που η 

ανακατανοµή ανέρχεται σε συσσωρευµένο ποσό µεγαλύτερο του 10% του ποσού 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµβουλεύεται την 

επιτροπή  Copernicus βάσει της συµβουλευτικής διαδικασίας του άρθρου 30 

παράγραφος 3. 

4. Οι τόκοι που παράγονται από τις προχρηµατοδοτήσεις που καταβάλλονται στους 

φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει εµµέσως την εκτέλεση του προϋπολογισµού 

διατίθενται σε δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο σύµβασης 

εξουσιοδότησης ή συµφωνίας που συνάπτεται µεταξύ της Επιτροπής και του 

οικείου φορέα. Σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 

οι φορείς που είναι επιφορτισµένοι εµµέσως µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού 

ανοίγουν λογαριασµούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των κονδυλίων και των 

αντίστοιχων επιτοκίων. 
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5. Οι  ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο  

εντός των ορίων που προβλέπονται στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Οι 

δηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων για ενέργειες που υπερβαίνουν ένα 

οικονοµικό έτος είναι δυνατόν να κατανέµονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών. 

6. Τα κονδύλια που προορίζονται για το ▌ Copernicus ▌ µπορούν επίσης να 

καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προετοιµασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 

εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται άµεσα για τη διαχείριση 

του ▌Copernicus ▌ και την επίτευξη των στόχων του, περιλαµβανοµένων των 

µελετών, συνεδριάσεων, δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και 

δαπανών για δίκτυα πληροφορικής που εστιάζουν στην επεξεργασία πληροφοριών 

και την ανταλλαγή δεδοµένων. ▌ 
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7. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει την εφαρµογή του Copernicus στις στους φορείς 

που ορίζονται στο στοιχείο γ) του άρθρου 58 παράγραφος 1 του δηµοσιονοµικού 

κανονισµού. Όταν ο προϋπολογισµός του Copernicus εκτελείται µε άµεση 

διαχείριση βάσει των άρθρων 10 παράγραφος 3 ή 11 παράγραφος 1, οι κανόνες 

δηµοσίων προµηθειών των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού εφαρµόζονται στην προβλεπόµενη από το άρθρο 

60 του δηµοσιονοµικού κανονισµού έκταση. Οι συγκεκριµένες προσαρµογές που 

απαιτούνται για τους εν λόγω κανόνες καθώς και οι ρυθµίσεις για παράταση της 

ισχύος των υφισταµένων συµβάσεων προσδιορίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίες 

εξουσιοδότησης.  

▌ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ COPERNICUS 

Άρθρο 9 

Ρόλος της Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή φέρει τη συνολική ευθύνη για το Copernicus και για το συντονισµό 

µεταξύ των διαφόρων σκελών του. ∆ιαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται 

βάσει του παρόντος κανονισµού και εποπτεύει την εφαρµογή του Copernicus, 

περιλαµβανοµένων του καθορισµού προτεραιοτήτων, της συµµετοχής των 

χρηστών, των δαπανών, του χρονοδιαγράµµατος, των επιδόσεων και των 

συµβάσεων. 

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται, για λογαριασµό της Ένωσης και στον τοµέα της 

αρµοδιότητάς της, τις σχέσεις µε τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, 

εξασφαλίζοντας τον συντονισµό του Copernicus µε τις δραστηριότητες που 

ασκούνται σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 

3. Η Επιτροπή διευκολύνει το συντονισµό των συνεισφορών των κρατών µελών µε 

στόχο την επιχειρησιακή παροχή υπηρεσιών και τη µακροπρόθεσµη 

διαθεσιµότητα των απαραίτητων δεδοµένων παρατήρησης. 
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4. Η Επιτροπή στηρίζει την ενδεδειγµένη ανάπτυξη των υπηρεσιών του Copernicus 

και διασφαλίζει τη συµπληρωµατικότητα, τη συνεκτικότητα και τους δεσµούς του 

Copernicus µε άλλες συναφείς πολιτικές, µέσα, προγράµµατα και δράσεις της 

Ένωσης για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω πολιτικές, µέσα, προγράµµατα και 

δράσεις θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Copernicus.  

5. Η Επιτροπή προωθεί ένα µακροπρόθεσµα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και 

διαβουλεύεται µε τους ενδιαφερόµενους φορείς κατά τη λήψη αποφάσεων για 

αλλαγή των προϊόντων τόσο των δεδοµένων Copernicus όσο και των υπηρεσιών 

πληροφόρησης Copernicus που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. 

6. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι φορείς που έχουν αναλάβει καθήκοντα εκτέλεσης 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα κράτη µέλη .  

7. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 31, για 

τον καθορισµό των απαιτήσεων για τα δεδοµένα µε σκοπό την εξέλιξη του 

σκέλους υπηρεσιών του Copernicus που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 
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8. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης 

του άρθρου 30 παράγραφος 4 σχετικά µε: 

α) τις τεχνικές προδιαγραφές για το σκέλος υπηρεσιών του Copernicus, που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ως προς την εφαρµογή του, 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές για το διαστηµικό σκέλος του Copernicus, που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 όσον αφορά την εφαρµογή και την εξέλιξη του 

βάσει των απαιτήσεων των χρηστών.  

9. Η Επιτροπή θα παρέχει εγκαίρως στα κράτη µέλη και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, κάθε πληροφορία σχετική µε το Copernicus, ιδίως από την άποψη 

της διαχείρισης των κινδύνων, του συνολικού κόστους, των ετήσιων δαπανών 

λειτουργίας κάθε σηµαντικού στοιχείου της υποδοµής του Copernicus, του 

χρονοδιαγράµµατος, επιδόσεων, των συµβάσεων και της αξιολόγησης της 

διαχείρισης των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
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Άρθρο 10 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος  

1. Η Επιτροπή συνάπτει συµφωνία ανάθεσης καθηκόντων µε τον ΕΟ∆ και του 

αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) διασφάλιση του τεχνικού συντονισµού του διαστηµικού σκέλους του 

Copernicus,  

β) καθορισµός της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήµατος για το 

διαστηµικό σκέλος του Copernicus και της εξέλιξής του βάσει των 

απαιτήσεων των χρηστών µε συντονισµό της Επιτροπής, 

γ) διαχείριση των διαθέσιµων κονδυλίων, 

δ) διεξαγωγή των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου. 

ε) ανάπτυξη νέων εξειδικευµένων αποστολών,  

στ) παροχή επαναλαµβανόµενων εξειδικευµένων αποστολών, 
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ζ) εκτέλεση των εξειδικευµένων αποστολών, πλην εκείνων που εκτελούνται 

από τον EUMETSAT σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

η) συντονισµός του προγράµµατος για την πρόσβαση στα δεδοµένα των 

συνεισφερουσών αποστολών από τις υπηρεσίες του Copernicus,  

θ) παροχή δικαιωµάτων πρόσβασης και διαπραγµάτευση των όρων χρήσης 

των δεδοµένων των εµπορικών δορυφόρων που απαιτούνται από τις 

υπηρεσίες του Copernicus που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

2. Η Επιτροπή θα συνάψει συµφωνία ανάθεσης καθηκόντων µε τον EUMETSAT 

και θα του αναθέσει την ευθύνη εκτέλεσης εξειδικευµένων αποστολών και 

παροχής πρόσβασης σε δεδοµένα των συνεισφερουσών αποστολών, σύµφωνα µε 

την εντολή του και την εµπειρογνωµοσύνη του.  

3. Οι συµβάσεις εξουσιοδότησης καθηκόντων µε τον ΕΟ∆ και τον EUMETSAT 

συνάπτονται βάσει απόφασης εξουσιοδότησης που εκδίδει η Επιτροπή σύµφωνα 

µε το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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4. Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο ΕΟ∆ και ο 

EUMETSAT ενεργούν, όποτε είναι σκόπιµο, ως αναθέτουσες αρχές µε την 

ικανότητα να λαµβάνουν αποφάσεις για την εκτέλεση και το συντονισµό των 

καθηκόντων περί προµηθειών που τους έχουν ανατεθεί. 

5 Εφόσον είναι αναγκαίο προς εκτέλεση των καθηκόντων και του προϋπολογισµού 

που αποτελούν αντικείµενο εξουσιοδότησης, οι συµβάσεις εξουσιοδότησης 

ορίζουν τις γενικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση των κονδυλίων που 

παρέχονται στον ΕΟ∆ και στον EUMETSAT και λαµβάνουν υπόψη, κατά 

περίπτωση, το µακροπρόθεσµο σενάριο (LTS) του ΕΟ∆. Ορίζουν ιδίως τις 

ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν όσον αφορά την ανάπτυξη, τις προµήθειες 

και τη λειτουργία του διαστηµικού σκέλους του Copernicus, τη συναφή 

χρηµατοδότηση, τις διαδικασίες διαχείρισης και τα µέτρα παρακολούθησης και 

ελέγχου, τα µέτρα που εφαρµόζονται σε περίπτωση ελλιπούς εφαρµογής των 

συµβάσεων από άποψη κόστους, χρονοδιαγράµµατος, επιδόσεων και προµηθειών, 

καθώς και τους κανόνες που αφορούν την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 
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6. Τα µέτρα παρακολούθησης και ελέγχου προβλέπουν ιδίως ένα προσωρινό 

σύστηµα πρόβλεψης του κόστους, για τη συστηµατική ενηµέρωση της Επιτροπής 

ως προς το κόστος και το χρονοδιάγραµµα και, σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ 

του προβλεπόµενου προϋπολογισµού, των επιδόσεων και του χρονοδιαγράµµατος, 

για διορθωτικές ενέργειες που εξασφαλίζουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

εντός των ορίων του διαθέσιµου προϋπολογισµού. 

7. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 

παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώµη της επιτροπής Copernicus, σύµφωνα µε τη 

συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 3. Η επιτροπή Copernicus 

αυτή ενηµερώνεται εκ των προτέρων σχετικά µε τις συµβάσεις εξουσιοδότησης 

που συνάπτονται µεταξύ της Ένωσης, εκπροσωπούµενης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, και του ΕΟ∆ και του EUMETSAT. 

8. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή Copernicus σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

της αξιολόγησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των συµβάσεων που 

συνάπτουν ο ΕΟ∆ και ο EUMETSAT µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, 

περιλαµβανοµένων των πληροφοριών που αφορούν υπεργολαβίες. 
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Άρθρο 11 

Φορείς παροχής υπηρεσιών 

1. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει τα καθήκοντα εκτέλεσης του σκέλους υπηρεσιών, 

µέσω συµφωνιών ανάθεσης καθηκόντων ή συµβατικών ρυθµίσεων, αν αυτό 

δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την 

υφιστάµενη ειδική εµπειρογνωµοσύνη, την εντολή, τη λειτουργία και τη 

διαχειριστική ικανότητα, µεταξύ άλλων στους ακόλουθους φορείς: 

α) τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (EΟΠ)· 

β) τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Frontex)· 

γ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)· 

δ) το ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΚΕΕ), 
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ε) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών Προγνώσεων 

(ECMWF), 

στ) τους λοιπούς σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισµούς, τις ευρωπαϊκές ενώσεις 

ή κοινοπραξίες των εθνικών φορέων. 

Οι συµβάσεις ανάθεσης καθηκόντων µε τους φορείς παροχής υπηρεσιών 

συνάπτονται βάσει απόφασης εξουσιοδότησης που εκδίδει η Επιτροπή σύµφωνα 

µε το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

2. Η επιλογή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνει δεόντως 

υπόψη την αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε σχέση µε το 

κόστος της, καθώς και τον αντίκτυπό της στη δοµή διακυβέρνησης των φορέων 

και στους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους αυτών. 

3. Για την απόφαση ανάθεσης καθηκόντων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώµη της επιτροπής Copernicus, σύµφωνα µε τη 

συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 3. Η επιτροπή Copernicus 

ενηµερώνεται εκ των προτέρων σχετικά µε τις συµβάσεις ανάθεσης καθηκόντων 

που συνάπτονται µεταξύ της Ένωσης, εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή, και 

των φορέων παροχής υπηρεσιών. 



 

AM\1022132EL.doc 63/100 PE529.610v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 12 

Πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής 

1. H Επιτροπή µέσω εκτελεστικής πράξης καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα εργασιών για 

το Copernicus, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. ▌ 

2 Το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών περιλαµβάνει σχέδιο υλοποίησης που αναλύει τις 

δράσεις οι οποίες αφορούν τα σκέλη του Copernicus που περιγράφονται στα 

άρθρα 5, 6 και 7 µε προσανατολισµό προς το µέλλον και λαµβάνοντας υπόψη τις 

εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών και την τεχνολογική πρόοδο. 

3. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 30 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού.  
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Άρθρο 13 

Συνεργασία µε τα κράτη µέλη 

1. Η Επιτροπή συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη για να βελτιωθεί η ανταλλαγή 

δεδοµένων και πληροφοριών µεταξύ τους και να ενισχυθεί η διανοµή των 

δεδοµένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 

διάθεση των απαιτούµενων δεδοµένων και πληροφοριών για το Copernicus. Οι 

συνεισφέρουσες αποστολές, οι υποδοµές υπηρεσιών και οι επιτόπιες υποδοµές 

των κρατών µελών αποτελούν σηµαντική συµβολή στο Copernicus. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, µέτρα προώθησης 

της ▌χρήσης δεδοµένων του Copernicus και πληροφοριών του Copernicus από τα 

κράτη µέλη και να στηρίζει την πρόσβασή τους στην τεχνολογία και τις εξελίξεις 

στον τοµέα της γεωσκόπησης. Τα εν λόγω µέτρα δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη 

στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισµού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του ▌άρθρου 30 παράγραφος 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις 

Άρθρο 14 

Γενικές αρχές 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 7 και των µέτρων που απαιτούνται για την 

προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας της Ένωσης ή της δηµόσιας 

ασφάλειας ή για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ένωσης για τον έλεγχο των 

εξαγωγών, εφαρµόζεται στο Copernicus ο δηµοσιονοµικός κανονισµός, ιδίως οι αρχές της 

ανοικτής πρόσβασης και του θεµιτού ανταγωνισµού σε ολόκληρη την αλυσίδα 

βιοµηχανικού εφοδιασµού, η υποβολή προσφορών βάσει διαφανών και επίκαιρων 

πληροφοριών και η σαφής κοινοποίηση των ισχυόντων κανόνων δηµοσίων συµβάσεων, 

των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης και τυχόν άλλων σχετικών πληροφοριών που 

επιτρέπουν την ισότιµη συµµετοχή όλων των εν δυνάµει υποψηφίων. 
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Άρθρο 15 

Ειδικοί στόχοι 

Κατά την 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 οικονοµικών φορέων, ιδίως των νεοεισερχόµενων και των 

ΜΜΕ, µεταξύ άλλων µε παρότρυνση των υποψηφίων να προσφύγουν στην 

υπεργολαβία· 

β) αποφυγή ενδεχόµενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και εξάρτησης από έναν 

και µόνον προµηθευτή· 

γ) αξιοποίηση των προηγούµενων επενδύσεων και των αποκοµισθέντων διδαγµάτων 

στο δηµόσιο τοµέα καθώς και της πείρας και των γνώσεων της βιοµηχανίας, µε 

παράλληλη εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες ανταγωνιστικής 

υποβολής προσφορών· 

δ) επιδίωξη πολλαπλών πηγών εφοδιασµού, κατά περίπτωση, για να εξασφαλίζεται 

καλύτερος συνολικός έλεγχος του Copernicus, του κόστους και του 

χρονοδιαγράµµατός του· 

ε) κατά περίπτωση, συνεκτίµηση του συνολικού κόστους κατά τη διάρκεια του 

ωφέλιµου κύκλου ζωής του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της εργασίας που 

αποτελεί αντικείµενο υποβολής προσφοράς. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις 

Άρθρο 16 

Θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισµού 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για τη θέσπιση συνθηκών 

θεµιτού ανταγωνισµού, όταν η προηγούµενη συµµετοχή ενός οικονοµικού φορέα σε 

δραστηριότητες που συνδέονται µε το αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: 

α) µπορεί να παραχωρήσει σε αυτόν τον οικονοµικό φορέα σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα όσον αφορά εµπιστευτικές πληροφορίες και, εποµένως, µπορεί να 

προκαλέσει επιφυλάξεις όσον αφορά την ίση µεταχείριση, ή 

β) επηρεάζει τους συνήθεις όρους ανταγωνισµού ή την αµεροληψία και την 

αντικειµενικότητα της ανάθεσης ή της εκτέλεσης των συµβάσεων. 

Τα µέτρα αυτά δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, ή θέτουν σε κίνδυνο την ίση 

µεταχείριση ή την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και αφορούν 

τις επιχειρήσεις, τις εµπορικές τους σχέσεις και τη διάρθρωση του κόστους τους. Σε αυτό 

το πλαίσιο, τα εν λόγω µέτρα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και τους όρους της σύµβασης που 

εξετάζεται. 
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Άρθρο 17 

Ασφάλεια πληροφοριών 

Όταν οι συµβάσεις εµπλέκουν, απαιτούν και/ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες 

πληροφορίες, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα του διαγωνισµού τα αναγκαία 

µέτρα και απαιτήσεις για την ενδεδειγµένου επιπέδου ασφάλεια των εν λόγω πληροφοριών. 

Άρθρο 18 

Αξιοπιστία του εφοδιασµού 

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα του διαγωνισµού τις απαιτήσεις της σε 

σχέση µε την αξιοπιστία του εφοδιασµού και της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της 

σύµβασης. 
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Άρθρο 19 

Συµβάσεις µε υπό όρους καταβαλλόµενες δόσεις 

1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάπτει σύµβαση µε τη µορφή σύµβασης µε υπό 

όρους καταβαλλόµενες δόσεις. 

2. Η σύµβαση µε υπό όρους καταβαλλόµενες δόσεις περιλαµβάνει µία σταθερή δόση, 

που συνοδεύεται από δηµοσιονοµική δέσµευση, η οποία 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 της σύµβασης, την τιµή ή τους όρους καθορισµού της και τους όρους 

παροχής των έργων, των προµηθειών και των υπηρεσιών κάθε δόσης. 
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3. Οι υποχρεώσεις της σταθερής δόσης πρέπει να αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο· 

το ίδιο ισχύει για τις υποχρεώσεις κάθε υπό όρους καταβαλλόµενης δόσης, 

λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων όλων των προηγούµενων δόσεων. 

4. Για την εκτέλεση κάθε υπό όρους καταβαλλόµενης δόσης προαπαιτείται απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στον εργολάβο µε τους όρους που 

ορίζονται στη σύµβαση. Όταν µια υπό όρους καταβαλλόµενη δόση επιβεβαιώνεται 

µε καθυστέρηση ή δεν επιβεβαιώνεται, ο εργολάβος µπορεί, αν η σύµβαση το 

προβλέπει και µε τους όρους που θέτει, να λάβει αποζηµίωση αναµονής ή 

αποζηµίωση µη εκτέλεσης. 

5. Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο συγκεκριµένης δόσης, η αναθέτουσα αρχή 

διαπιστώσει ότι τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες που έχουν συµφωνηθεί για 

την εν λόγω δόση δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, δύναται να απαιτήσει αποζηµίωση 

και να καταγγείλει τη σύµβαση, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση και 

υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτή. 
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Άρθρο 20 

Συµβάσεις απόδοσης του κόστους 

1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει σύµβαση ολικής ή µερικής απόδοσης του 

κόστους, εντός των ορίων της ανώτατης τιµής, υπό τους όρους που προβλέπονται 

στην παράγραφο 2. 

Η τιµή που πρέπει να καταβληθεί για τις συµβάσεις αυτές αποτελείται από την 

απόδοση του συνόλου του άµεσου κόστους που επιβαρύνει τον εργολάβο λόγω της 

εκτέλεσης της σύµβασης, όπως το κόστος του εργατικού δυναµικού, των υλικών, 

των αναλώσιµων υλικών, και της χρήσης του εξοπλισµού και των υποδοµών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης. Αυτό το κόστος προσαυξάνεται είτε 

µε κατ’ αποκοπή ποσό που καλύπτει τις έµµεσες δαπάνες και το κέρδος, είτε µε 

ποσό που καλύπτει τις έµµεσες δαπάνες και τη συµµετοχή στα κέρδη, ανάλογα µε 

την επίτευξη των στόχων, όσον αφορά την εκτέλεση και το χρονοδιάγραµµα. 
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2. 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 εκτέλεση της 

σύµβασης επειδή: 

α) η σύµβαση αφορά πολύ περίπλοκα στοιχεία ή στοιχεία που απαιτούν τη 

χρήση νέας τεχνολογίας και περιλαµβάνει, ως εκ τούτου, σηµαντικούς 

αστάθµητους παράγοντες σε τεχνικό επίπεδο, ή 

β) οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης πρέπει, για 

επιχειρησιακούς λόγους, να αρχίσουν χωρίς καθυστέρηση, ακόµη και αν δεν 

είναι ακόµη δυνατόν να καθοριστεί 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. 

3. Η ανώτατη τιµή µιας σύµβασης ολικής ή µερικής απόδοσης κόστους είναι η 

ανώτατη καταβλητέα τιµή. Η υπέρβαση της τιµής αυτής δικαιολογείται µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως δικαιολογηµένες και µε την προηγούµενη 

συµφωνία της αναθέτουσας αρχής. 
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4. Τα έγγραφα του διαγωνισµού ανάθεσης σύµβασης ολικής ή µερικής απόδοσης 

κόστους διευκρινίζουν: 

α) τη φύση της σύµβασης, δηλαδή αν πρόκειται για σύµβαση ολικής ή µερικής 

απόδοσης κόστους εντός του ορίου της ανώτατης τιµής· 

β) για µια σύµβαση απόδοσης κόστους, τα στοιχεία της σύµβασης που 

υπόκεινται σε απόδοση κόστους· 

γ) το ποσό της ανώτατης τιµής· 

δ) τα κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων γίνεται η εκτίµηση της 

ευλογοφάνειας του προβλεπόµενου  συνολικού προϋπολογισµού, του 

αποδοτέου κόστους, των µηχανισµών καθορισµού αυτού του κόστους και 

των οφελών που αναφέρονται στην πρόσκληση· 
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ε) το µηχανισµό της προσαύξησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η οποία 

εφαρµόζεται στις άµεσες δαπάνες· 

στ) τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζουν την επιλεξιµότητα του 

κόστους που προβλέπει ο υποψήφιος για την εκτέλεση της σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις αρχές που εκτίθενται στην παράγραφο 5· 

ζ) τους λογιστικούς κανόνες µε τους οποίους ο υποψήφιος πρέπει να 

συµµορφωθεί· 

η) στην περίπτωση σύµβασης µερικής απόδοσης κόστους που µετατρέπεται σε 

σύµβαση σταθερής και οριστικής τιµής, τις παραµέτρους της εν λόγω 

µετατροπής. 

5. Το κόστος που δηλώνει ο εργολάβος κατά την εκτέλεση της σύµβασης ολικής ή 

µερικής απόδοσης κόστους είναι επιλέξιµο µόνο εφόσον: 

α) προκύπτει πραγµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εκτός από το 

κόστος εξοπλισµού, υποδοµών και άυλων πάγιων στοιχείων που είναι 

αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης που µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο 

για τη συνολική αξία αγοράς· 
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β) αναφέρεται στον προβλεπόµενο προϋπολογισµό που έχει ενδεχοµένως 

αναθεωρηθεί από τις τροποποιήσεις της αρχικής σύµβασης· 

γ) είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύµβασης· 

δ) απορρέει από την εκτέλεση της σύµβασης και αποδίδεται στην εκτέλεση 

αυτή· 

ε) ταυτοποιείται, επαληθεύεται, εγγράφεται στους λογαριασµούς του 

εργολάβου και ορίζεται σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες που 

αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στη σύµβαση· 

στ) συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας· 
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ζ) δεν παρεκκλίνει από τους όρους της σύµβασης· 

η) είναι εύλογο, δικαιολογηµένο και συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονοµία και 

την απόδοση. 

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για τη λογιστική καταχώριση του κόστους, για την 

ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ή  για κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο που 

αποδεικνύει ότι το κόστος, την απόδοση του οποίου ζητεί, έχει πραγµατοποιηθεί 

και είναι σύµφωνο µε τις αρχές που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Το κόστος που 

δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από τον εργολάβο θεωρείται µη επιλέξιµο και η 

απόδοσή του απορρίπτεται. 

6. Η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα για να εγγυηθεί την 

ορθή εκτέλεση των συµβάσεων απόδοσης κόστους: 

α) καθορίζει την όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη ανώτατη τιµή, ενώ 

ταυτόχρονα επιτρέπει µια αναγκαία ευελιξία για τη συνεκτίµηση των 

τεχνικών αστάθµητων παραγόντων· 
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β) µετατρέπει µια σύµβαση µερικής απόδοσης κόστους σε σύµβαση πλήρως 

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 το σκοπό αυτό, καθορίζει τις παραµέτρους 

µετατροπής από σύµβαση απόδοσης κόστους σε σύµβαση σταθερής και 

οριστικής τιµής· 

γ) θεσπίζει µέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που περιλαµβάνουν ιδίως ένα 

σύστηµα πρόβλεψης του κόστους· 

δ) καθορίζει τις αρχές, τα εργαλεία και τις διαδικασίες που ενδείκνυνται για 

την εφαρµογή των συµβάσεων, ιδιαίτερα για την ταυτοποίηση και τον 

έλεγχο της επιλεξιµότητας του κόστους που έχει δηλωθεί από τον εργολάβο 

ή τους υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της σύµβασης και για την εισαγωγή 

τροποποιήσεων σε αυτή· 

ε) επαληθεύει ότι ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι του συµµορφώνονται µε τους 

λογιστικούς κανόνες που διατυπώνονται στη σύµβαση και µε την 

υποχρέωση να υποβάλουν λογιστικά έγγραφα τα οποία απεικονίζουν σωστά 

τους λογαριασµούς· 

στ) εξασφαλίζει, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, την 

αποτελεσµατικότητα των αρχών, των εργαλείων και των διαδικασιών που 

αναφέρονται στο στοιχείο δ). 
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Άρθρο 21 

Τροποποιήσεις 

Η αναθέτουσα αρχή και ο εργολάβος µπορούν να τροποποιούν την σύµβαση, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή η τροποποίηση 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 υποψήφιοι διαφορετικοί από 

αυτούς που έγιναν δεκτοί αρχικά ή θα είχαν επιτρέψει την έγκριση µιας 

προσφοράς διαφορετικής από αυτή που εγκρίθηκε αρχικά. 
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Άρθρο 22 

Υπεργολαβία 

1. 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, 

ιδίως σε νεοεισερχόµενους και ΜΜΕ . 

2. Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία µερίδιο της 

σύµβασης υπό µορφή ψαλίδας που περιλαµβάνει ένα ελάχιστο και ένα µέγιστο 

ποσοστό. Εξασφαλίζει ότι αυτά τα ποσοστά είναι αναλογικά προς το αντικείµενο 

και την αξία της σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του τοµέα της οικείας 

δραστηριότητας και, ιδίως, τους όρους του ανταγωνισµού και τις δυνατότητες 

του κλάδου που έχουν παρατηρηθεί. 
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3. 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 στην παράγραφο 2, 

αναφέρει τους σχετικούς λόγους στην αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή 

υποβάλει τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή. 

4. 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρθρο 23 

Πολιτική δεδοµένων του Copernicus και πληροφοριών του Copernicus 

1. Η πολιτική δεδοµένων και πληροφοριών για δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει 

του Copernicus υποστηρίζουν τους στόχους του άρθρου 4 και τους ακόλουθους 

ειδικούς στόχους: 

α) προαγωγή της χρήσης και της ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών του 

Copernicus. 

β) ενδυνάµωση των αγορών γεωσκόπησης στην Ευρώπη, ιδίως του κατάντη 

τοµέα, µε σκοπό να καταστούν δυνατές η ανάπτυξη και η δηµιουργία 

θέσεων εργασίας· 

γ) συµβολή στη βιωσιµότητα και στη συνέχεια της διάθεσης δεδοµένων και 

πληροφοριών του Copernicus· 

δ) υποστήριξη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων έρευνας, τεχνολογίας και 

καινοτοµίας. 
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2. Τα δεδοµένα των εξειδικευµένων αποστολών και οι πληροφορίες του Copernicus 

καθίστανται διαθέσιµα µέσω πλατφορµών διάδοσης του Copernicus σε πλήρη, 

ανοικτή και δωρεάν βάση, µε την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισµών: 

α) όροι αδειοδότησης για δεδοµένα και πληροφορίες τρίτων µερών· 

β) µορφότυποι, χαρακτηριστικά και µέσα διάδοσης· 

γ) συµφέροντα ασφάλειας 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 Copernicus. 

ε) διασφάλιση της αξιόπιστης πρόσβασης στα δεδοµένα και τις πληροφορίες 

Copernicus για τους Ευρωπαίους χρήστες. 



 

AM\1022132EL.doc 83/100 PE529.610v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 24 

Όροι και περιορισµοί της πρόσβασης και της χρήσης δεδοµένων του Copernicus και 

πληροφοριών του Copernicus 

1. Η Επιτροπή, τηρώντας τις πολιτικές περί δεδοµένων και πληροφοριών τρίτων και 

µε την επιφύλαξη των κανόνων και διαδικασιών που ισχύουν για το διάστηµα και 

την επιτόπου υποδοµή υπό τον εθνικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο διεθνών 

οργανισµών, δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 

31, όσον αφορά:  

α) τους όρους και τις διαδικασίες όσον αφορά την πρόσβαση, την καταχώριση 

και τη χρήση δεδοµένων και πληροφοριών του Copernicus, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ▌διάδοσής τους·  

▌ 

β) τα ειδικά τεχνικά κριτήρια που είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η διατάραξη 

των δεδοµένων και πληροφοριών του Copernicus, συµπεριλαµβανοµένης της 

προτεραιότητας πρόσβασης· 

γ) τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τον περιορισµό της απόκτησης ή της 

διάδοσης δεδοµένων του Copernicus και πληροφοριών του Copernicus λόγω 

συγκρουόµενων δικαιωµάτων▌. 
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2. Η Επιτροπή, τηρώντας τις πολιτικές περί δεδοµένων και πληροφοριών τρίτων και 

µε την επιφύλαξη των κανόνων και διαδικασιών που ισχύουν για το διάστηµα και 

την επιτόπου υποδοµή υπό τον εθνικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο διεθνών 

οργανισµών, δύναται να εγκρίνει µέτρα, σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 30 παράγραφος 4 όσον αφορά: 

α) τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση και τη χρήση δεδοµένων των 

εξειδικευµένων αποστολών που διαβιβάζονται σε σταθµούς υποδοχής ή 

µέσω αποκλειστικών συνδέσεων µεγάλης ευρυζωνικότητας σε σταθµούς που 

δεν περιλαµβάνονται στο Copernicus·  

β) τις τεχνικές προδιαγραφές για την αρχειοθέτηση των δεδοµένων και των 

πληροφοριών του Copernicus. 

3. Η Επιτροπή καθορίζει τους σχετικούς όρους και διαδικασίες αδειοδότησης για τα 

δεδοµένα των εξειδικευµένων αποστολών και τις πληροφορίες για το Copernicus 

και τη διαβίβαση των δορυφορικών δεδοµένων σε σταθµούς υποδοχής ή µέσω 

αποκλειστικών συνδέσεων µεγάλης ευρυζωνικότητας που δεν περιλαµβάνονται 

στο Copernicus σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τα ισχύοντα δικαιώµατα 

τρίτων.  
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Άρθρο 25 

Προστασία των συµφερόντων ασφάλειας 

▌ 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί το πλαίσιο ασφάλειας του Copernicus, λαµβάνοντας υπόψη 

τους στόχους του άρθρου 4. Προς τούτο, η Επιτροπή εκτιµά την ανάγκη 

εκπόνησης µέτρων ασφάλειας που σχεδιάζονται για την αποφυγή τυχόν κινδύνων 

ή απειλών προς όφελος της Ένωσης ή των κρατών µελών της ή της ασφάλειάς 

τους, ιδίως για να διασφαλισθεί η συµµόρφωση προς τις αρχές της απόφασης 

2001/844/ΕΚ και της απόφασης 2013/488/ΕΕ. 

2. Βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή καθορίζει 

µέσω εκτελεστικών πράξεων τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά µε 

την ασφάλεια του Copernicus, σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 

30, παράγραφος 4. 
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3. Την Επιτροπή µπορούν να επικουρούν ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες των κρατών 

µελών για να καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου ασφάλειας της 

παραγράφου 2.  

4. Με επιφύλαξη της παραγράφου 2, το Συµβούλιο εγκρίνει τα µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν όταν η ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών µελών της µπορεί να 

επηρεασθεί από δεδοµένα και πληροφορίες που παρέχει το Copernicus. 

5. Όταν παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία από το Copernicus διαβαθµισµένες 

πληροφορίες ΕΕ, όλοι οι συµµετέχοντες διασφαλίζουν ένα βαθµό προστασίας 

ισοδύναµο µε τον προβλεπόµενο στους κανόνες περί ασφαλείας όπως προβλέπεται 

στο Παράρτηµα της απόφασης 2001/844/ΕΚ και στα Παραρτήµατα της 

απόφασης 2013/488/ΕΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

Άρθρο 26 

∆ιεθνής συνεργασία 

1. Στο Copernicus µπορούν να συµµετέχουν οι ▌ακόλουθες ▌χώρες ή διεθνείς 

οργανισµοί βάσει των κατάλληλων συµφωνιών: 

α) οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι 

συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που 

προβλέπονται στη συµφωνία για τον ΕΟΧ· 

β) οι υποψήφιες χώρες, καθώς και οι δυνάµει υποψήφιοι, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες συµφωνίες-πλαίσια ή σύµφωνα µε πρωτόκολλο Συµφωνίας 

Σύνδεσης που καθορίζει τις γενικές αρχές και όρους για τη συµµετοχή των 

χωρών αυτών σε προγράµµατα της Ένωσης· 

γ) η Ελβετική Συνοµοσπονδία, άλλες τρίτες χώρες µη περιλαµβανόµενες στα 

στοιχεία α) και β) και διεθνείς οργανισµοί, βάσει συµφωνιών που έχει συνάψει 

η Ένωση µε τις εν λόγω τρίτες χώρες ή τους διεθνείς αυτούς οργανισµούς 

σύµφωνα µε το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, µε τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι 

λεπτοµερείς κανόνες συµµετοχής τους. 
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2. Οι χώρες ή οι διεθνείς οργανισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να 

παρέχουν χρηµατοδοτική στήριξη ή συνεισφορά σε είδος στο Copernicus. Η 

χρηµατοδοτική στήριξη  και συνεισφορά αντιµετωπίζεται ως εξωτερικά έσοδα για 

ειδικό προορισµό, σύµφωνα µε ▌το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ∆ηµοσιονοµικού  

κανονισµού. και γίνονται δεκτές σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

συµφωνίας που έχει συναφθεί µε την εκάστοτε τρίτη χώρα ή τον αντίστοιχο διεθνή 

οργανισµό. 

3. Το Copernicus µπορεί να ασχολείται µε το διεθνή συντονισµό των συστηµάτων 

παρατήρησης και τις συναφείς ανταλλαγές δεδοµένων, ούτως ώστε να ενισχύει 

την παγκόσµια διάσταση και συµπληρωµατικότητά του, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διεθνείς συµφωνίες και συντονιστικές διαδικασίες. 

▌ 
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Άρθρο 27 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Κατά την εκτέλεση ενεργειών που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του Copernicus, η 

Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά 

της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη 

διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, 

οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και 

αποτρεπτικών διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων. 

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 

διενεργούν λογιστικούς ελέγχους, βάσει εγγράφων και επιτόπου, σε όλους τους 

δικαιούχους επιδοτήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έλαβαν 

κεφάλαια της Ένωσης στο πλαίσιο του Copernicus. 
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3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) µπορεί να διεξάγει 

έρευνες, συµπεριλαµβανοµένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) 

αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1, και στον 

κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου2, µε σκοπό να εξακριβωθεί 

αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνοµη δραστηριότητα η οποία θίγει τα 

οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης σε σχέση µε συµφωνία επιδότησης ή απόφαση 

επιδότησης ή σύµβαση που χρηµατοδοτείται βάσει του Copernicus. 

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 Copernicus περιέχουν 

διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 

OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

αρµοδιότητές τους. 

                                                 
1   Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 11ης Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του 
κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 1074/1999 του Συµβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1). 

2 Κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΕ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά 
µε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διεξάγει επιτόπου η Επιτροπή για την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές 
παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2). 
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Άρθρο 28 

Κυριότητα 

1. Η Ένωση ▌έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

που δηµιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ▌Copernicus▌. Προς το 

σκοπό αυτό συνάπτονται συµφωνίες µε τρίτους, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 

υφιστάµενα δικαιώµατα κυριότητας.  

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη µεταβίβαση της κυριότητας στην 

Ένωση καθορίζονται στις συµφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει, µέσω του κατάλληλου πλαισίου, τη βέλτιστη χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο· συγκεκριµένα, 

διαχειρίζεται τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν το Copernicus 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής 

προστασίας και αξίας στα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας της Ένωσης, τα 

συµφέροντα όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, την ανάγκη εναρµονισµένης 

ανάπτυξης των αγορών και των νέων τεχνολογιών και τη συνέχεια όλων των 

υπηρεσιών. Προς τούτο, εξασφαλίζει ότι οι συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται 

βάσει του Copernicus προβλέπουν τη δυνατότητα µεταβίβασης ή χορήγησης 

άδειας εκµετάλλευσης, σε τρίτους, δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που 

απορρέουν από έργα τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο του Copernicus. 
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Άρθρο 29 

Παροχή συνδροµής στην Επιτροπή 

▌Την Επιτροπή µπορούν να επικουρούν ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες, από διαφορετικούς 

χώρους, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του Copernicus, από ευρύ φάρµα φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων χρηστών του Copernicus και εθνικών φορέων, 

αρµόδιων για το διάστηµα, ώστε να της παρέχουν την απαραίτητη τεχνική και επιστηµονική 

γνώση, καθώς και διεπιστηµονικές και διατοµεακές προοπτικές, λαµβανοµένων υπόψη 

των συναφών πρωτοβουλιών σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Άρθρο 30 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (την «επιτροπή Copernicus»). Η εν λόγω 

επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Η επιτροπή Copernicus συνέρχεται σε ειδικές συνθέσεις, ιδίως όσον αφορά τις 

πτυχές της ασφάλειας («Συµβούλιο Ασφάλειας»). 

2. Η επιτροπή Copernicus συγκροτεί το «Φόρουµ χρηστών» ως οµάδα εργασίας για 

να τη συµβουλεύει σχετικά µε τις απαιτήσεις των χρηστών, σύµφωνα µε τον 

εσωτερικό της κανονισµό. 
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3. Οσάκις γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

4. Οσάκις γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

5. Οι εκπρόσωποι των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα του 

Copernicus συµµετέχουν, κατά περίπτωση, ως παρατηρητές στις εργασίες της 

επιτροπής Copernicus, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό 

κανονισµό της. 

6. Οι συµφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση σύµφωνα µε το άρθρο 26 

µπορούν να προβλέπουν τη συµµετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων τρίτων 

χωρών ή διεθνών οργανισµών στις εργασίες της επιτροπής Copernicus υπό τους 

όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό της.  
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7. Η επιτροπή Copernicus συνέρχεται τακτικά, κατά προτίµηση ανά τρίµηνο. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την πρόοδο του Copernicus σε κάθε 

συνεδρίαση. Οι εν λόγω εκθέσεις παρέχουν γενική επισκόπηση της κατάστασης 

και των εξελίξεων του Copernicus, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, το 

κόστος, το χρονοδιάγραµµα, τις επιδόσεις, την προµήθεια και τις σχετικές 

συµβουλές προς την Επιτροπή.  

Άρθρο 31 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 9 παράγραφος 7 και στο άρθρο 24 παράγραφος 1 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη 

διάρκεια ισχύος του Copernicus. 
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 και στο άρθρο 24 

παράγραφος 1 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη 

της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν 

ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 9 παράγραφος 7 

και του άρθρου 24 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο, εντός δύο µηνών από 

την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο, ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.  
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Άρθρο 32 

Αξιολόγηση 

1. Ως την 31η ∆εκεµβρίου 2017, ύστερα από διαβούλευση µε του ενδιαφερόµενους 

φορείς, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την επίτευξη των 

στόχων όλων των εργασιών που χρηµατοδοτούνται από ▌το Copernicus ▌όσον 

αφορά τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπό τους, την προστιθέµενη αξία τους σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. Η αξιολόγηση 

καλύπτει τη συνεχή συνάφεια όλων των στόχων καθώς και τη συµβολή των µέτρων 

στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4, την επίδοση των 

οργανωτικών δοµών και την εµβέλεια των αναπτυσσοµένων υπηρεσιών. Η 

αξιολόγηση περιλαµβάνει εκτίµηση σχετικά µε πιθανή συµµετοχή συναφών 

ευρωπαϊκών οργανισµών (µεταξύ άλλων του Οργανισµού του Ευρωπαϊκού GNSS) 

και συνοδεύεται ενδεχοµένως από σχετικές νοµοθετικές προτάσεις. 

Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση εκτιµά τις επιπτώσεις της πολιτικής δεδοµένων και 

πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 9ι στους ενδιαφερόµενους φορείς, τους 

µεταγενέστερους χρήστες, την επίδραση στις επιχειρήσεις καθώς και στις εθνικές 

και ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδοµές γεωσκόπησης. 
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2. Η Επιτροπή διενεργεί την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε στενή 

συνεργασία µε τους φορείς υλοποίησης και ▌ τους χρήστες του Copernicus  και 

εξετάζει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του ▌Copernicus ▌ και τη 

συµβολή του στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή 

διαβιβάζει τα συµπεράσµατα αυτών των αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

και την Επιτροπή των Περιφερειών και, εάν είναι απαραίτητο, προτείνει κατάλληλα 

µέτρα. 

3. Η Επιτροπή µπορεί, επικουρούµενη ενδεχοµένως  από ανεξάρτητους φορείς, να 

αξιολογεί τις µεθόδους εκτέλεσης των έργων καθώς και τον αντίκτυπο της 

εφαρµογής τους, για να εκτιµάται κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι προβλεπόµενοι 

στόχοι, περιλαµβανοµένων αυτών που σχετίζονται µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

4. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί από κράτος µέλος να της υποβάλει ειδική αξιολόγηση 

των δράσεων και των συναφών έργων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού ή, ενδεχοµένως, να της παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες 

και αρωγή για να προβεί η ίδια στην αξιολόγηση των εν λόγω έργων. 
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Άρθρο 33 

Κατάργηση 

1. Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 καταργείται.  

2. Κάθε µέτρο που έχει εγκριθεί µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 

παραµένει σε ισχύ. 

3. Οι παραποµπές στον κανονισµό (ΕE) αριθ. 911/2010 που καταργείται νοούνται ως 

παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα 

αντιστοιχίας του παραρτήµατος. 
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Άρθρο 34 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ▌ ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από ▌την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

...,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας αντιστοιχίας   κυττάξτε το µοντέλο γι αυτά !! 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 Παρών κανονισµός1 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 
Άρθρο 2 Άρθρα 4 έως 6 
Άρθρο 3 Άρθρα 2 και 3 
Άρθρο 4 Άρθρα 11 και 12 

Άρθρο 5 
Άρθρο 3 και άρθρο 4, παράγραφοι 2 
και 3 

Άρθρο 6  
Άρθρο 7 Άρθρο 10 
Άρθρο 8 Άρθρο 7 
Άρθρο 9 Άρθρα 14 και 15 
Άρθρο 10 Άρθρο 21, παράγραφοι 1, 2 και 4 
Άρθρο 11 Άρθρο 21 παράγραφος 3 
Άρθρο 12 Άρθρο 21 παράγραφος 5 
Άρθρο 13 Άρθρο 16  
Άρθρο 14 Άρθρο 22 
Άρθρο 15 Άρθρο 7 παράγραφος 3 και άρθρο 8 
Άρθρο 16 Άρθρο 20 
Άρθρο 17 Άρθρο 19 
Άρθρο 18 Άρθρο 17 
Άρθρο 19 Άρθρο 24 
Παράρτηµα Άρθρα 2 έως 6 

 

 

 

Or. en 

 

                                                 
1  Η αρίθµηση αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής και πρέπει να επικαιροποιηθεί. 
  


