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Πρόταση απόφασης 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

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

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2014/ΕΕ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήµατος 

                                                 
*  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, 

Μετά τη διαβίβαση 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 ΕΕ C 327, 12.11.2013, σ. 38. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …[(ΕΕ ...)] [(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα)] και απόφαση του Συµβουλίου της …. 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 4ης Απριλίου 2011, µε τίτλο «Προς µια 

διαστηµική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη», 

υπογράµµισε ότι η συντρέχουσα αρµοδιότητα στον τοµέα του διαστήµατος που 

ανέθεσε στην Ένωση η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

συνοδεύεται από ενισχυµένη σύµπραξη µε τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή τόνισε επίσης 

ότι κάθε νέα δράση πρέπει να βασίζεται στους υφιστάµενους πόρους και ότι πρέπει 

να καθοριστούν από κοινού οι ανάγκες για νέους πόρους. 

(2) Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 26ης Σεπτεµβρίου 2008 µε τίτλο «Για την 

προώθηση της Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής Πολιτικής»1, υπενθύµισε ότι οι διαστηµικοί 

πόροι είναι πλέον απαραίτητοι για την οικονοµία µας και ότι πρέπει να κατοχυρωθεί 

η ασφάλειά τους. Υπογράµµισε «ότι η Ευρώπη […] πρέπει να αναπτύξει ευρωπαϊκή 

δυνατότητα για την εποπτεία και παρακολούθηση της διαστηµικής της υποδοµής και 

των διαστηµικών αποβλήτων, αρχικά µε βάση τους υφιστάµενους εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς πόρους, αξιοποιώντας τις σχέσεις που µπορεί να αναπτυχθούν µε άλλα 

κράτη εταίρους και τις δυνατότητές τους». 

                                                 
1 ΕΕ C 268, 23.10.2008, σ. 1. 
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(3) Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 25ης Νοεµβρίου 2010 µε τίτλο «Παγκόσµιες 

προκλήσεις: πλήρης εκµετάλλευση των ευρωπαϊκών διαστηµικών συστηµάτων», 

αναγνώρισε ότι χρειάζεται µια µελλοντική ικανότητα αντίληψης των καταστάσεων 

στο διάστηµα (SSA) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα αναπτύξει και θα 

αξιοποιήσει υφιστάµενα εθνικά και ευρωπαϊκά στρατιωτικά και µη στρατιωτικά 

µέσα, και κάλεσε την Επιτροπή και το Συµβούλιο να προτείνουν σύστηµα 

διαχείρισης και πολιτική δεδοµένων που θα επιτρέπει στα κράτη µέλη να 

συµβάλλουν µε τις ανάλογες εθνικές ικανότητές τους και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

απαιτήσεις και τους κανόνες ασφαλείας. Κάλεσε περαιτέρω «όλους τους 

ευρωπαϊκούς θεσµικούς φορείς να διερευνήσουν κατάλληλα µέτρα» τα οποία να 

βασίζονται σε καθορισµένες απαιτήσεις για τους χρήστες του στρατιωτικού και µη 

στρατιωτικού τοµέα, να κάνουν χρήση του συναφούς υλικού σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας, και να αξιοποιήσουν τα ▌ αποτελέσµατα του 

προπαρασκευαστικού προγράµµατος SSA του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

∆ιαστήµατος (ESA). 
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(4) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την 

ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µια διαστηµική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» και το ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης 

∆εκεµβρίου 2011 µε τίτλο «Προσανατολισµοί σχετικά µε την προστιθέµενη αξία και 

οφέλη του διαστήµατος για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών»1 επανέλαβαν 

την «ανάγκη να αναπτυχθεί αποτελεσµατική δυνατότητα SSA ως δραστηριότητα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο» και κάλεσαν την Ένωση να «χρησιµοποιήσει µε όσο το δυνατόν 

ευρύτερο τρόπο τους πόρους, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που ήδη υπάρχουν ή 

αναπτύσσονται στα κράτη µέλη, σε ευρωπαϊκό και, κατά περίπτωση, διεθνές 

επίπεδο». Αναγνωρίζοντας τον διττό χαρακτήρα της χρήσης ενός τέτοιου 

συστήµατος και λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη διάστασή του όσον αφορά την 

ασφάλεια, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆), σε στενή συνεργασία µε τον ΕΟ∆ και τα κράτη µέλη 

που διαθέτουν τέτοιους πόρους και ικανότητες και σε συνεννόηση µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για την πλήρη αξιοποίηση και 

ανάπτυξη των πόρων και των ικανοτήτων αυτών, προκειµένου να αναπτυχθεί µια 

δυνατότητα SSA ως δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, να 

καθορίσουν µια κατάλληλη πολιτική διαχείρισης και δεδοµένων που να λαµβάνει 

υπόψη την υψηλή ευαισθησία των δεδοµένων SSA». 

                                                 
1 ΕΕ C 377, 23.12.2011, σ. 1. 
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(5) Η SSA θεωρείται γενικώς ότι καλύπτει τρεις κύριους τοµείς, δηλαδή την 

επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήµατος (SST), την παρακολούθηση και 

πρόβλεψη διαστηµικών καιρικών φαινοµένων και τα πλησίον της γης αντικείµενα. 

Οι δραστηριότητες στους τοµείς αυτούς αποσκοπούν στην προστασία των 

υποδοµών στο διάστηµα καθώς και την προστασία υποδοµών εδάφους από 

διαστηµικά υπολείµµατα. Η παρούσα απόφαση, η οποία καλύπτει την SST, θα 

πρέπει να προάγει τις συνέργειες µεταξύ αυτών των τοµέων. 

(6) Για τον περιορισµό των κινδύνων συγκρούσεων η Ένωση θα επιδιώξει επίσης 

συνέργιες µε πρωτοβουλίες για την ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των 

διαστηµικών υπολειµµάτων, όπως αυτές που αναπτύσσει ο ΕΟ∆. 

(7) Τα διαστηµικά υπολείµµατα αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την 

προστασία και τη βιωσιµότητα των διαστηµικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να θεσπιστεί πλαίσιο στήριξης της SST µε σκοπό την υποστήριξη της 

δηµιουργίας και της λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν την παρακολούθηση και 

τη χαρτογράφηση διαστηµικών αντικειµένων, προκειµένου να αποτρέπονται ζηµίες 

διαστηµικών οχηµάτων λόγω συγκρούσεων και πολλαπλασιασµού των 

διαστηµικών υπολειµµάτων και µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόβλεψης των 

τροχιών και των διαδροµών επανεισόδου, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή 

ενηµέρωση σε κυβερνητικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, 

σε περίπτωση ανεξέλεγκτων επανεισόδων ολόκληρων διαστηµικών οχηµάτων ή 

των διαστηµικών υπολειµµάτων τους στην ατµόσφαιρα της Γης. 
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(8) Το πλαίσιο στήριξης της SST πρέπει να συµβάλει στην εξασφάλιση 

µακροπρόθεσµης διαθεσιµότητας των ευρωπαϊκών και εθνικών διαστηµικών 

υποδοµών, µέσων και υπηρεσιών απαραίτητων για την ασφάλεια της οικονοµίας, 

της κοινωνίας και των πολιτών της Ευρώπης. 

(9) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει όλους τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

διαχείρισης διαστηµικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένης της Ένωσης, 

λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες της Ένωσης όσον αφορά τα διαστηµικά 

προγράµµατα της Ένωσης, ιδίως τα ευρωπαϊκά συστήµατα δορυφορικής 

πλοήγησης Galileo και EGNOS που έχουν θεσπιστεί µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ▌του Συµβουλίου1, καθώς και του 

προγράµµατος Copernicus που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2*. Οι πρόωρες ειδοποιήσεις 

ανεξέλεγκτης επανεισόδου και η εκτίµηση του χρονικού πλαισίου και του σηµείου 

πρόσκρουσης θα ωφελήσουν επίσης τις εθνικές δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες 

για την προστασία των πολιτών. Ακόµη, αυτές οι υπηρεσίες θα µπορούσαν να 

ενδιαφέρουν άλλους χρήστες, όπως ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες για να 

εκτιµήσουν τις ενδεχόµενες ευθύνες που απορρέουν από σύγκρουση κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός δορυφόρου. Επιπλέον, θα πρέπει µακροπρόθεσµα να 

προβλεφθεί µια ελεύθερα διαθέσιµη και επαναχρησιµοποιήσιµη δηµόσια 

υπηρεσία, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα τροχιακά στοιχεία των 

διαστηµικών αντικειµένων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11η 

∆εκεµβρίου 2013, για την εφαρµογή και εκµετάλλευση των ευρωπαϊκών συστηµάτων 
δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του 
Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 1). 

2 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της … για 
τη θέσπιση του προγράµµατος Copernicus και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
911/2010 (ΕΕ L…). 

* ΕΕ: παρεµβάλλονται στο κείµενο και συµπληρώνεται η υποσηµείωση µε τον αριθµό, την 
ηµεροµηνία και τα στοιχεία δηµοσίευσης ΕΕ του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 
2013/0164 (COD). 
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(10) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά στις ερευνητικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την προστασία διαστηµικών υποδοµών και 

εκτελούνται στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) 

αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1, σε 

εµβληµατικά διαστηµικά προγράµµατα της Ένωσης, όπως τα Copernicus και 

Galileo, στην πρωτοβουλία του ψηφιακού θεµατολογίου της Ένωσης, όπως 

αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 µε τίτλο 

«Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη», σε άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές 

που συντελούν στην υλοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας, σε 

δραστηριότητες που αφορούν την ασφάλεια καθώς και στις δραστηριότητες του 

ΕΟ∆ στον συγκεκριµένο τοµέα ▌. 

(11) Το πλαίσιο στήριξης SST θα πρέπει να συµβάλλει στη διασφάλιση της χρήσης και 

εξερεύνησης του απώτερου διαστήµατος για ειρηνικούς σκοπούς. 

(12) Το πλαίσιο στήριξης SST θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη συνεργασία µε διεθνείς 

εταίρους, ιδίως τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µε διεθνείς οργανισµούς 

και άλλες τρίτες πλευρές, ιδίως µε σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων στο 

διάστηµα και την παρεµπόδιση του πολλαπλασιασµού διαστηµικών 

υπολειµµάτων, Επιπλέον, θα πρέπει να συµπληρώνει τα υφιστάµενα µέτρα 

µετριασµού, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραµµές του Οργανισµού Ηνωµένων 

Εθνών για τον περιορισµό των διαστηµικών υπολειµµάτων, ή άλλες πρωτοβουλίες, 

να διασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιµότητα 

δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστηµα. Θα πρέπει επίσης να συνάδει µε την 

πρόταση της Ένωσης για έναν διεθνή κώδικα συµπεριφοράς για τις δραστηριότητες 

στο διάστηµα. 

                                                 
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 (OJ L 347, 20.12.2013, σ. 104). 
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(13) Το πλαίσιο στήριξης SST θα πρέπει να συνίσταται στη διασύνδεση και στη χρήση 

εθνικών πόρων SST για την παροχή υπηρεσιών SST. Μόλις αυτό επιτευχθεί, θα 

πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων αισθητήρων ή η αναβάθµιση των 

υφιστάµενων αισθητήρων τους οποίους χειρίζονται τα κράτη µέλη. 

(14) Η Επιτροπή και η κοινοπραξία SST που θεσπίζεται µε την παρούσα απόφαση, σε 

στενή συνεργασία µε τον ΕΟ∆ και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, θα πρέπει να 

συνεχίσουν να καθοδηγούν τον τεχνικό διάλογο για την SST µε τους στρατηγικούς 

εταίρους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. 

(15) Οι απαιτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του συστήµατος SSA 

ορίστηκαν στο εγκριθέν έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο 

«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του 

ευρωπαϊκού συστήµατος γνώσης της κατάστασης στο διάστηµα» ▌. Η παροχή 

υπηρεσιών SST θα πρέπει να καθορίζεται από µη στρατιωτικές απαιτήσεις. Αµιγώς 

στρατιωτικοί σκοποί δεν εµπίπτουν στην παρούσα απόφαση. Η Επιτροπή θα πρέπει 

να εξασφαλίσει µηχανισµό τακτικής επανεξέτασης και επικαιροποίησης των 

απαιτήσεων των χρηστών εφόσον είναι αναγκαίο, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 

από την κοινότητα των χρηστών. Προς το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συνεχίσει 

τον απαραίτητο διάλογο µε σχετικούς παράγοντες όπως είναι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Άµυνας και ο ΕΟ∆. 
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(16) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα πρέπει να βασίζεται σε σύµπραξη µεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών µελών και να χρησιµοποιεί υφιστάµενη και µελλοντική 

εθνική εµπειρογνωµοσύνη και υφιστάµενους και µελλοντικούς εθνικούς πόρους, 

καθώς και αυτούς που αναπτύσσονται από τον ΕΟ∆. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο των οικείων πόρων τους και παραµένουν 

υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανανέωσή τους. Το πλαίσιο 

στήριξης SST δεν θα πρέπει να παρέχει οικονοµική στήριξη για την ανάπτυξη 

νέων αισθητήρων SST. Αν ανακύψει ανάγκη για νέους αισθητήρες προς 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών, το ζήτηµα αυτό θα µπορούσε να 

εξεταστεί είτε σε εθνικό επίπεδο είτε µέσω ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος 

έρευνας και ανάπτυξης, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να προάγουν και να διευκολύνουν τη συµµετοχή του µεγαλύτερου δυνατού 

αριθµού κρατών µελών στο πλαίσιο στήριξης SST, υπό τον όρο ότι αυτά 

συµµορφώνονται µε τα κριτήρια συµµετοχής. 
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(17) Το ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SATCEN), ένας οργανισµός της 

Ένωσης που ιδρύθηκε από την κοινή δράση 2001/555/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου1 και 

παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης µε γεωχωρικές εικόνες και προϊόντα µε ποικίλα 

επίπεδα διαβάθµισης σε µη στρατιωτικούς και στρατιωτικούς χρήστες, θα µπορούσε 

να συµβάλλει στην παροχή υπηρεσιών SST. Η εµπειρογνωµοσύνη του ∆ορυφορικού 

Κέντρου όσον αφορά τον χειρισµό διαβαθµισµένων πληροφοριών σε ασφαλές 

περιβάλλον και οι στενοί θεσµικοί δεσµοί του µε τα κράτη µέλη διευκολύνουν τον 

χειρισµό και την παροχή υπηρεσιών SST. Προϋπόθεση για τον ρόλο του SATCEN 

στο πλαίσιο στήριξης SST είναι η τροποποίηση της εν λόγω κοινής δράσης που επί 

του παρόντος δεν προβλέπει δράση του SATCEN στον τοµέα SST. Η Επιτροπή θα 

πρέπει κατά περίπτωση, να συνεργασθεί µε την ΕΥΕ∆ δεδοµένου ότι η ΕΥΑΕ∆ 

έχει αναλάβει ρόλο στήριξης της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας στην επιχειρησιακή διεύθυνση του 

SATCEN. 

                                                 
1 Κοινή δράση 2001/555/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για την ίδρυση 

∆ορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 200, 25.7.2001, σ. 5). 
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(18) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση ορισµένων 

διαστηµικών αντικειµένων ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της Ένωσης ή 

των κρατών µελών της καθώς και τρίτων χωρών. Τα κράτη µέλη και, κατά 

περίπτωση, µέσω της Επιτροπής Ασφάλειας του Συµβουλίου (Επιτροπή 

Ασφάλειας) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους επαρκείς προβληµατισµούς 

ασφάλειας, όσον αφορά τη δηµιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των σχετικών 

δυνατοτήτων, περιλαµβανοµένων των αισθητήρων SST, της ικανότητας 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων SST και της παροχής υπηρεσιών SST. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα απόφαση γενικές διατάξεις 

σχετικά µε τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών ▌ SST µεταξύ των 

κρατών µελών, των ▌αποδεκτών των υπηρεσιών SST και, κατά περίπτωση, του 

SATCEN. Επιπλέον, η Επιτροπή, η ΕΥΕ∆ και τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

καθορίσουν τους µηχανισµούς συντονισµού που είναι απαραίτητοι για την 

αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια του πλαισίου στήριξης της SST. 
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(19) Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ▌θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη διαπραγµάτευση 

και την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τη χρήση δεδοµένων SST και σχετικά 

µε τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών SST. Οι διατάξεις σχετικά µε 

τη χρήση και την ανταλλαγή πληροφοριών ▌SST που ορίζονται στην παρούσα 

απόφαση και στη συµφωνία µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών και, κατά 

περίπτωση, του SATCEN θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις εγκεκριµένες 

συστάσεις για την ασφάλεια των δεδοµένων SST ▌. 

(20) Λόγω του δυνητικά ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδοµένων SST απαιτείται 

συνεργασία βασισµένη στην αποτελεσµατικότητα και την εµπιστοσύνη όσον 

αφορά, µεταξύ άλλων, τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων SST. 

Η δυνητική χρήση λογισµικού ανοικτού κώδικα που επιτρέπει σε 

εξουσιοδοτηµένους συνεισφέροντες δεδοµένων SST την ασφαλή πρόσβαση στον 

πηγαίο κώδικα για λειτουργικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις θα πρέπει να 

συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

(21) Η επιτροπή ασφάλειας συνέστησε να δηµιουργηθεί µια δοµή διαχείρισης κινδύνου, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ζητήµατα ασφάλειας δεδοµένων λαµβάνονται 

δεόντως υπόψη κατά την υλοποίηση του πλαισίου στήριξης της SST. Προς το σκοπό 

αυτόν, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη και, κατά περίπτωση, το SATCEN θα πρέπει 

να θεσπίσουν τις κατάλληλες δοµές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, 

λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής ασφάλειας. 

▌ 
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(22) Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της 

παρούσας απόφασης ▌, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. 

(23) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, συγκεκριµένα η στήριξη δράσεων 

που αποσκοπούν στη δηµιουργία και λειτουργία του δικτύου αισθητήρων, η 

δηµιουργία της ικανότητας επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων SST καθώς και η 

σύσταση και λειτουργία υπηρεσιών SST, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 

τα κράτη µέλη ενεργούντα µόνα τους, µιας και η παροχή τέτοιων υπηρεσιών από 

µια κοινοπραξία συµµετεχόντων κρατών µελών θα ωφελήσει την Ένωση µε την 

ιδιότητα του κύριου ιδιοκτήτη διαστηµικών πόρων, µπορούν όµως, λόγω της 

κλίµακας και των αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης, να επιτευχθούν 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται 

στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

                                                 
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 
(ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13). 
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(24) Οι στόχοι της παρούσας απόφασης είναι όµοιοι µε τους στόχους που 

προβλέπονται στα προγράµµατα που θεσπίζονται µε: τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

1285/2013, στα άρθρα 1, 3 στοιχεία γ) και δ) και 4 αυτού· την απόφαση 

2013/743/ΕΕ του Συµβουλίου1, στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) 

αυτής, στο παράρτηµα Ι τµήµα ΙΙ σηµείο 1.6.2 στοιχείο δ) αυτής και στο 

παράρτηµα Ι τµήµα ΙΙΙ σηµεία 7.5 και 7.8 αυτής· τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

…/2014*, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) αυτού, το οποίο προβλέπει ποσό 

έως 26,5 εκατοµµύρια EUR σε τρέχουσες τιµές. Η συνολική οικονοµική 

προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων του πλαισίου στήριξης SST, ιδίως η 

διασύνδεση των υφιστάµενων πόρων, εκτιµάται στο ύψος των 70 εκατοµµυρίων 

EUR. Λαµβανοµένης υπόψη της οµοιότητας των στόχων της παρούσας 

απόφασης και εκείνων των εν λόγω προγραµµάτων, οι δράσεις που θεσπίζει η 

παρούσα απόφαση θα πρέπει να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα εν λόγω 

προγράµµατα, κάτι που είναι απόλυτα συµβατό µε τη βασική τους πράξη.  

                                                 
1  Απόφαση 2013/743/ΕΕ του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2013, για τον καθορισµό του 

ειδικού προγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος Ορίζων 2020 – Πρόγραµµα-πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτοµία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 
2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347της 
20.12.2013, σ. 965). 

*  ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθµός του κανονισµού που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 2013/0164 
(COD). 
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(25) Για να εξασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο ευρωπαϊκής αυτονοµίας στις 

δραστηριότητες SST, ενδέχεται να απαιτηθεί η έκδοση βασικής πράξης κατά την 

έννοια του κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 για την SST. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να 

εξεταστεί στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αναθεώρησης του τρέχοντος Πολυετούς 

∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. 

(26) Αναγνωρίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα της SSA, η λειτουργία των 

αισθητήρων και η επεξεργασία των δεδοµένων που οδηγεί στην παροχή 

υπηρεσιών SST θα παραµείνει στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Οι εθνικοί πόροι 

SST θα πρέπει να παραµείνουν υπό την εποπτεία των κρατών µελών που είναι 

υπεύθυνα για τον έλεγχο και τη λειτουργία τους,  

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

                                                 
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 (ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1). 
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Άρθρο 1 

Θέσπιση πλαισίου στήριξης 

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήµατος (SST) ▌. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1) «διαστηµικό αντικείµενο»: κάθε τεχνητό ▌ αντικείµενο που υπάρχει στο διάστηµα· 

2) «διαστηµικό σκάφος»: κάθε ▌διαστηµικό αντικείµενο που εξυπηρετεί συγκεκριµένο 

σκοπό, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργών τεχνητών δορυφόρων και των 

ανωτέρων ορόφων των πυραύλων· 
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3) «διαστηµικά υπολείµµατα»: όλα διαστηµικά αντικείµενα συµπεριλαµβανοµένων 

των διαστηµικών σκαφών ή τµηµάτων και στοιχείων διαστηµικών σκαφών, που 

βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή σε επανείσοδο στην ατµόσφαιρα, που 

είναι µη λειτουργικά ή που δεν εξυπηρετούν πλέον έναν συγκεκριµένο σκοπό, 

συµπεριλαµβανοµένων τµηµάτων πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή ανενεργοί 

τεχνητοί δορυφόροι· 

4) «αισθητήρας SST»: συσκευή ή συνδυασµός συσκευών, όπως επίγεια ή διαστηµικά 

ραντάρ ή τηλεσκόπια, η οποία δύναται να µετρήσει φυσικές παραµέτρους σχετικά µε 

διαστηµικά αντικείµενα, όπως το µέγεθος, τη θέση και την ταχύτητα· 

5) «δεδοµένα SST»: φυσικές παράµετροι διαστηµικών αντικειµένων που λαµβάνονται 

µέσω αισθητήρων SST ή παράµετροι τροχιάς διαστηµικών αντικειµένων που 

προκύπτουν από παρατηρήσεις αισθητήρων SST. 

6) «πληροφορίες SST»: δεδοµένα SST που έχουν υποστεί επεξεργασία και γίνονται 

εύκολα κατανοητά από τον παραλήπτη. 
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Άρθρο 3 

Στόχοι του πλαισίου στήριξης της SST 

1. Γενικός στόχος του πλαισίου στήριξης της SST είναι να συµβάλει στην 

εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης διαθεσιµότητας των ευρωπαϊκών και εθνικών 

διαστηµικών υποδοµών, µέσων και υπηρεσιών απαραίτητων για την ασφάλεια 

της οικονοµίας, της κοινωνίας και των πολιτών της Ευρώπης. 

2. Ειδικοί στόχοι του πλαισίου στήριξης της SST είναι: 

α) η αξιολόγηση και η µείωση των κινδύνων σύγκρουσης που απειλούν 

λειτουργίες ευρωπαϊκών διαστηµικών σκαφών σε τροχιά, καθώς και η 

παροχή στους φορείς διαχείρισης διαστηµικών σκαφών της δυνατότητας να 

σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν αποτελεσµατικότερα τα µέτρα µετριασµού·  

β) η µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε την εκτόξευση ευρωπαϊκών 

διαστηµικών σκαφών· 

γ) η παρακολούθηση µη ελεγχόµενων επανεισόδων διαστηµικών σκαφών ή 

των υπολειµµάτων τους στην ατµόσφαιρα της Γης και η παροχή 

ακριβέστερων και αποτελεσµατικότερων έγκαιρων προειδοποιήσεων, µε 

σκοπό τη µείωση των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των ευρωπαίων 

πολιτών, καθώς και ο περιορισµός πιθανών ζηµιών σε καίριες επίγειες 

υποδοµές· 

δ) η πρόληψη του πολλαπλασιασµού των διαστηµικών υπολειµµάτων. 
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Άρθρο 4 

∆ράσεις που υποστηρίζονται από το πλαίσιο στήριξης της SST 

1. Προς επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 3, το πλαίσιο στήριξης 

της SST στηρίζει τις εξής δράσεις που αποσκοπούν στη δηµιουργία ικανότητας 

SST σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µε επαρκές επίπεδο ευρωπαϊκής αυτονοµίας: 

α) δηµιουργία και διαχείριση λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούµενης από δίκτυο 

επίγειων και/ή διαστηµικών αισθητήρων των κρατών µελών, 

περιλαµβανοµένων εθνικών αισθητήρων που αναπτύσσονται από τον ΕΟ∆ 

για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση διαστηµικών αντικειµένων και 

τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων· 

β) δηµιουργία και διαχείριση λειτουργίας επεξεργασίας για την επεξεργασία και 

την ανάλυση των δεδοµένων SST σε εθνικό επίπεδο, ώστε να παρέχονται 

πληροφορίες και υπηρεσίες SST για διαβίβαση στη λειτουργία παροχής 

υπηρεσιών SST·  

γ) δηµιουργία ▌µιας ▌ λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST όπως ορίζονται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 1, στις οντότητες του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

2. Το πλαίσιο στήριξης της SST δεν καλύπτει την ανάπτυξη νέων αισθητήρων SST. 
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▌ 

Άρθρο 5 

Υπηρεσίες SST 

1. Οι υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο ▌άρθρο 4 είναι µη στρατιωτικής φύσης. 

Συνίστανται ▌στις εξής υπηρεσίες: 

α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης µεταξύ διαστηµικών σκαφών ή µεταξύ 

διαστηµικών σκαφών και διαστηµικών υπολειµµάτων και έκδοση 

προειδοποιήσεων αποφυγής σύγκρουσης κατά το στάδιο εκτόξευσης, κατά το 

αρχικό στάδιο θέσης σε τροχιά, κατά το στάδιο λειτουργίας σε τροχιά, και 

κατά το στάδιο θέσης εκτός λειτουργίας των αποστολών διαστηµικών 

σκαφών. 

β) εντοπισµός και χαρακτηρισµός θραύσεων, αποκολλήσεων ή συγκρούσεων σε 

τροχιά· 

γ) αξιολόγηση κινδύνου σχετικά µε ▌την ανεξέλεγκτη επανείσοδο διαστηµικών 

αντικειµένων και διαστηµικών υπολειµµάτων στην ατµόσφαιρα της Γης, και 

παραγωγή των σχετικών πληροφοριών, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 

του χρονικού πλαισίου και του πιθανού σηµείου ενδεχόµενης σύγκρουσης. 
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2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται: 

α) σε όλα κράτη µέλη,  

β) στο Συµβούλιο,  

γ) στην Επιτροπή,  

δ) στην ΕΥΕ∆,  

ε) στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης 

διαστηµικών σκαφών  

στ) στις δηµόσιες αρχές που ασχολούνται µε την προστασία των πολιτών. Οι 

υπηρεσίες SST παρέχονται σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 9 

για τη χρήση και την ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών SST. 

3. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, το SATCEN, 

▌δεν φέρουν ευθύνη για:  

α) τυχόν ζηµίες που προκαλούνται από τη µη παροχή υπηρεσιών SST ή από τη 

διακοπή της,  

β)  οποιαδήποτε καθυστερηµένη παροχή υπηρεσιών SST,  

γ) οποιεσδήποτε ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται µέσω των υπηρεσιών 

SST, ή  

ε) οιεσδήποτε άλλες ενέργειες που πραγµατοποιούνται ως ανταπόκριση στην 

παροχή υπηρεσιών SST.  
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Άρθρο 6 

 ▌Ρόλος της Επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή: 

α) διαχειρίζεται ▌ το πλαίσιο στήριξης της SST και διασφαλίζει την εφαρµογή 

του· 

β) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τον προσδιορισµό, τον έλεγχο, τον 

µετριασµό και την παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται µε το 

πλαίσιο στήριξης της SST·  

γ) διασφαλίζει την επικαιροποίηση των απαιτήσεων χρήστη της SST, εφόσον 

απαιτείται· 

δ) ορίζει τις γενικές αρχές για τη διακυβέρνηση του πλαισίου στήριξης της 

SST, ιδίως προς διευκόλυνση της σύστασης και λειτουργίας της 

κοινοπραξίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3· 

ε) διευκολύνει την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των κρατών µελών, εφόσον 

προσήκει, σύµφωνα µε το άρθρο 7. 
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2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση σχεδίου συντονισµού 

και των σχετικών τεχνικών µέτρων για το πλαίσιο στήριξης της SST. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 12 παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εγκαίρως 

όλες τις σχετικές πληροφορίες που άπτονται της εφαρµογής του πλαισίου 

στήριξης SST, ιδίως για την εξασφάλιση διαφάνειας και σαφήνειας όσον αφορά: 

α) τις ενδεικτικές προσπάθειες και τις διάφορες ενωσιακές πηγές 

χρηµατοδότησης, 

β) τη συµµετοχή στο πλαίσιο στήριξης SST και τις δράσεις που αυτό στηρίζει, 

γ) την εξέλιξη της διασύνδεσης των πόρων SST των κρατών µελών και της 

παροχής υπηρεσιών SST, 

δ) την ανταλλαγή και χρήση πληροφοριών SST. 
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▌ 

Άρθρο 7 

Συµµετοχή κρατών µελών 

 

1. Το κράτος µέλος που επιθυµεί να συµµετέχει στην υλοποίηση των δράσεων του 

άρθρου 4 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συµµόρφωσή του 

προς τα εξής κριτήρια: 

α) κατοχή ή πρόσβαση σε: 

i) κατάλληλους αισθητήρες SST, οι οποίοι είτε είναι διαθέσιµοι είτε 

βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, καθώς και ▌ σε τεχνικούς και 

ανθρωπίνους πόρους για τη λειτουργία τους, ή 

ii) κατάλληλη επιχειρησιακή ανάλυση και ικανότητες επεξεργασίας 

δεδοµένων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το SST· 

β) κατάρτιση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 4, 

καθώς και των όρων συνεργασίας µε τα άλλα κράτη µέλη. 
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2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε τις διαδικασίες υποβολής 

αιτήσεων και τη συµµόρφωση των κρατών µελών προς τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 12 

παράγραφος 2. 

3. Όλα τα κράτη µέλη που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 ορίζουν εθνικό 

φορέα που τα εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες εθνικοί φορείς συστήνουν κοινοπραξία 

και συνάπτουν τη συµφωνία του άρθρου 10. 

4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει και επικαιροποιεί στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των 

συµµετεχόντων κρατών µελών. 

5. Η ευθύνη για τη λειτουργία των αισθητήρων, την επεξεργασία δεδοµένων και την 

υλοποίηση της πολιτικής δεδοµένων ανήκει στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Οι 

πόροι των συµµετεχόντων κρατών µελών παραµένουν υπό πλήρη εθνικό έλεγχο. 
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Άρθρο 8 

Ρόλος του ∆ορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Το ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SATCEN) µπορεί να συνεργάζεται µε την 

κοινοπραξία που συστήνεται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3. Στην περίπτωση αυτή, 

συνάπτει τις αναγκαίες εκτελεστικές συµφωνίες µε τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. 

 

Άρθρο 9 

▌∆εδοµένα SST και πληροφορίες SST 

 

Η χρήση και η ανταλλαγή πληροφοριών SST ▌ που διαβιβάζονται από την κοινοπραξία και 

η χρήση δεδοµένων SST βάσει του πλαισίου στήριξης SST προς υλοποίηση των δράσεων 

του άρθρου 4, υπόκεινται στους εξής κανόνες: 

α) αποκλείεται η µη εγκεκριµένη κοινοποίηση δεδοµένων και πληροφοριών, ενώ 

παράλληλα επιτρέπονται οι αποτελεσµατικές ενέργειες και η µεγιστοποίηση της 

χρήσης των παραγόµενων πληροφοριών· 

β) κατοχυρώνονται η ασφάλεια των δεδοµένων SST· 

γ) οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες SST διατίθενται, µε βάση την ανάγκη γνώσης, 

στους αποδέκτες των υπηρεσιών SST οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του φορέα 

προέλευσης των πληροφοριών και του κατόχου του συγκεκριµένου διαστηµικού 

αντικειµένου. 
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Άρθρο 10 

Συντονισµός των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

 

Οι ορισθέντες εθνικοί φορείς που συναποτελούν την κοινοπραξία του άρθρου 7 

παράγραφος 3 ▌συνάπτουν συµφωνία στην οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι µηχανισµοί 

της µεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 4. Συγκεκριµένα, 

η εν λόγω συµφωνία περιλαµβάνει διατάξεις για: 

α) τη χρήση και ανταλλαγή πληροφοριών SST ▌ λαµβανοµένων υπόψη των 

εγκεκριµένων συστάσεων µε τίτλο «Πολιτική δεδοµένων του συστήµατος γνώσης 

της κατάστασης στο διάστηµα – συστάσεις για πτυχές ασφάλειας» ▌· 

β) τη δηµιουργία δοµής διαχείρισης κινδύνου προς διασφάλιση της εφαρµογής των 

διατάξεων σχετικά µε τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων SST και 

πληροφοριών SST· 

γ) τη συνεργασία µε το SATCEN προκειµένου να υλοποιηθεί η δράση του άρθρου 4 

παράγραφος 1 στοιχείο γ). 

▌ 
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Άρθρο 11 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του πλαισίου στήριξης της SST. 

2. Έως την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο έκθεση ως προς την υλοποίηση του πλαισίου στήριξης της SST όσον 

αφορά την επίτευξη των ▌στόχων ▌της παρούσας απόφασης, από τη σκοπιά τόσο 

των αποτελεσµάτων όσο και των επιπτώσεων, την αποτελεσµατικότητα της χρήσης 

των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

Η εν λόγω έκθεση µπορεί να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις για 

τροποποιήσεις, περιλαµβανοµένης της δυνατότητας έκδοσης βασικής πράξης 

κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 για τη SST. 
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Άρθρο 12 

∆ιαδικασία επιτροπής 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά 

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

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 14 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

…., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος 

 

 

Or. en 

 


