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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (GNSS) 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αποκαλούµενη «Κοινότητα, 

 

και 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 
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Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

Συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποκαλούµενα στο 

εξής «κράτη µέλη», 

 

 αφενός, και 

 

η ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 

 

 αφετέρου, 

 

αποκαλούµενες στο εξής «τα Μέρη», 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα κοινά συµφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός 

Παγκόσµιου Συστήµατος ∆ορυφορικής Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς, 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία του GALILEO ως συµβολή στην υποδοµή πλοήγησης και 

πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην Ουκρανία, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προηγµένες δραστηριότητες της Ουκρανίας στη δορυφορική πλοήγηση, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την αυξανόµενη ανάπτυξη των εφαρµογών GNSS στην Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και άλλες περιοχές του κόσµου, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Στόχος της συµφωνίας 

 

Ο στόχος της συµφωνίας είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η συνεργασία 

µεταξύ των Μερών στο Παγκόσµιο ∆ορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς 

σκοπούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως : 

«Επέκταση» : οι περιφερειακοί ή τοπικοί µηχανισµοί, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πλοήγησης µε 

Υπέρθεση Γεωστατικών ∆ορυφόρων (EGNOS). Οι µηχανισµοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να 

έχουν βελτιωµένες επιδόσεις, όπως µεγαλύτερη ακρίβεια, διαθεσιµότητα, ακεραιότητα και 

αξιοπιστία. 
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«GALILEO» : ένα αυτόνοµο ευρωπαϊκό σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης και 

χρονοπροσδιορισµού για µη στρατιωτικούς σκοπούς, ελεγχόµενο από πολιτικές αρχές, για την 

παροχή υπηρεσιών GNSS, το οποίο σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε από την Κοινότητα και τα κράτη 

µέλη της. Η λειτουργία του GALILEO είναι δυνατό να µεταβιβασθεί σε ιδιώτη. Το GALILEO 

προβλέπει την παροχή ανοικτών και εµπορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής, 

καθώς και υπηρεσιών για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, και, επιπροσθέτως, ασφαλείς κρατικά 

ρυθµιζόµενες υπηρεσίες, µε περιορισµένη πρόσβαση σχεδιασµένη προκειµένου να πληρούνται οι 

ανάγκες των εγκεκριµένων χρηστών του δηµόσιου τοµέα. 

 

«Ανοικτή Υπηρεσία GALILEO» : µια υπηρεσία ανοικτή στο ευρύ κοινό η οποία παρέχεται ατελώς. 

 

«Υπηρεσία ασφάλειας της ζωής του GALILEO» : µια υπηρεσία βασισµένη στην ανοικτή υπηρεσία, 

η οποία προσφέρει επιπροσθέτως πληροφορίες ακεραιότητας, πιστοποίησης του σήµατος, 

εγγυήσεις εξυπηρέτησης και άλλα χαρακτηριστικά αναγκαία για τις εφαρµογές της ασφάλειας της 

ζωής, όπως οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες µεταφορές. 

 

«Εµπορική υπηρεσία του GALILEO» : µια υπηρεσία που διευκολύνει την ανάπτυξη 

επαγγελµατικών εφαρµογών και προσφέρει βελτιωµένες επιδόσεις σε σύγκριση µε την ανοικτή 

υπηρεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά δεδοµένα µεγάλης ταχύτητας και παροχή εγγυήσεων εξυπηρέτησης 

και ακρίβειας. 

 

«Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης του GALILEO» : µια υπηρεσία που βελτιώνει ουσιαστικά τις 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προσφέροντας δυνατότητες ταχύτερου και ακριβέστερου 

εντοπισµού των ραδιοφάρων εκποµπής σηµάτων κινδύνου και επιστροφής των µηνυµάτων. 

 

«Κρατικά ρυθµιζόµενη υπηρεσία του GALILEO» : µια περιορισµένης πρόσβασης ασφαλής 

υπηρεσία εντοπισµού και χρονοπροσδιορισµού, ειδικά σχεδιασµένη προκειµένου να πληρούνται οι 

ανάγκες των εγκεκριµένων χρηστών του δηµόσιου τοµέα. 
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«Τοπικά στοιχεία του συστήµατος GALILEO» : οι τοπικοί µηχανισµοί που παρέχουν στους 

χρήστες του GALILEO δορυφορικά σήµατα ραδιοπλοήγησης και χρονοπροσδιορισµού µε 

εισαγωγή πληροφοριών, συµπληρωµατικών εκείνων που προέρχονται από τον κυρίως 

χρησιµοποιούµενο σχηµατισµό δορυφόρων. Για την επίτευξη πρόσθετων επιδόσεων, τα τοπικά 

στοιχεία είναι δυνατόν να τοποθετούνται σε αερολιµένες, λιµένες και σε αστικές ή άλλες 

γεωγραφικά δύσκολες περιοχές. Το GALILEO θα προσφέρει σφαιρική αντιµετώπιση στην 

ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων, µε σκοπό να υποστηρίζεται η εµπορική προώθησή τους και να 

διευκολύνεται η τυποποίησή τους. 

 

«Εξοπλισµός δορυφορικής πλοήγησης, εντοπισµού θέσης και χρονοπροσδιορισµού» : κάθε 

εξοπλισµός απευθυνόµενος σε µη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιασθεί για τη 

µετάδοση, τη λήψη ή την επεξεργασία σηµάτων δορυφορικής πλοήγησης ή χρονοπροσδιορισµού, 

µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία µε περιφερειακή επέκταση. 

 

«Κανονιστικό µέτρο», κάθε νόµος, κανονισµός, κανόνας, διαδικασία, απόφαση ή παρεµφερής 

διοικητική πράξη Μέρους. 

 

«∆ιαλειτουργικότητα» : η κατάσταση, σε επίπεδο χρήστη, στην οποία ένας δέκτης διπλού 

συστήµατος είναι ικανός να χρησιµοποιεί σήµατα από δύο ταυτόχρονα συστήµατα µε επιδόσεις 

ισοδύναµες ή καλύτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται µε τη χρήση ενός µόνον συστήµατος. Η 

διαλειτουργικότητα των παγκόσµιων και περιφερειακών δορυφορικών συστηµάτων πλοήγησης 

βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες. 

 

«Πνευµατική ιδιοκτησία» : η ερµηνεία που περιέχει το άρθρο 2 της Σύµβασης για την ίδρυση του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, που υπεγράφη στη Στοκχόλµη, στις 14 Ιουλίου 

1967. 

 

«Ευθύνη» : η νοµική υποχρέωση φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας για την 

αποκατάσταση βλάβης την οποία προκάλεσε σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε 

συγκεκριµένες νοµικές αρχές και κανόνες. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να προβλέπεται σε 

συµφωνία (συµβατική ευθύνη) ή σε νοµικό κανόνα (µη συµβατική ευθύνη). 
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«∆ιαβαθµισµένες πληροφορίες» : οι πληροφορίες, υπό οιαδήποτε µορφή, που απαιτείται να 

προστατεύονται από κοινολόγηση η οποία δεν έχει λάβει έγκριση και η οποία θα µπορούσε να 

βλάψει, σε διάφορους βαθµούς, ουσιώδη συµφέροντα, συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής 

ασφάλειας, των Μερών ή των επί µέρους κρατών µελών. Η διαβάθµισή της δηλώνεται µε σήµανση 

διαβάθµισης. Οι πληροφορίες αυτές διαβαθµίζονται από τα Μέρη σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους 

νόµους και κανονισµούς και προστατεύονται από κάθε απώλεια εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας 

και διαθεσιµότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Αρχές της συνεργασίας 

 

Τα Μέρη συµφωνούν να εφαρµόζουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες συνεργασίας που 

καλύπτει η παρούσα συµφωνία : 

 

1. Αµοιβαίο όφελος βάσει συνολικής εξισορρόπησης µεταξύ δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 

 

2. Εταιρική σχέση στο πρόγραµµα GALILEO σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τους κανόνες που 

διέπουν τη διαχείριση του GALILEO. 

 

3. Αµοιβαίες δυνατότητες συµµετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας σε έργα GNSS της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για µη στρατιωτικούς σκοπούς. 

 

4. Έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις δραστηριότητες 

συνεργασίας. 

 

5. Κατάλληλη προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατά τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 8, παράγραφος 2 της παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

Πεδίο των δραστηριοτήτων συνεργασίας 

 

1. Τα πεδία δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τοµέα της δορυφορικής πλοήγησης και 

χρονοπροσδιορισµού είναι : θέµατα ραδιοφάσµατος, επιστηµονική έρευνα και εκπαίδευση, 

βιοµηχανική συνεργασία, ανάπτυξη εµπορίου και αγοράς, πρότυπα, πιστοποίηση και κανονιστικά 

µέτρα, ανάπτυξη επίγειων συστηµάτων επέκτασης του παγκόσµιου και περιφερειακού GNSS, 

ασφάλεια, ευθύνη και ανάκτηση του κόστους. Τα Μέρη µπορούν να αναπροσαρµόζουν τον 

κατάλογο θεµάτων κατόπιν κοινής συµφωνίας. 

 

2. Επέκταση της συνεργασίας, εφόσον ζητηθεί από τα Μέρη : 

 

2.1. Στις ευαίσθητες τεχνολογίες και τα στοιχεία του GALILEO που διέπονται από τις δεσµεύσεις 

της ΕΕ, των κρατών µελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (ΕΥ∆), και 

στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων (MTCR) και του 

διακανονισµού WASSENAAR για τον έλεγχο των εξαγωγών, καθώς και στην κρυπτογραφία 

και στις σηµαντικές τεχνολογίες και τα στοιχεία που αποσκοπούν στην ασφάλεια των 

πληροφοριών· 

 

2.2. στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήµατος GALILEO (διαστηµικό τµήµα, επίγειο τµήµα 

και τµήµα χρηστών)· 

 

2.3. στα στοιχεία ελέγχου της ασφάλειας των παγκοσµίων τµηµάτων του GALILEO· 

 

2.4. στις φάσεις ορισµού, ανάπτυξης, εφαρµογής, δοκιµής και αξιολόγησης και λειτουργίας 

(διαχείριση και χρήση) των κρατικά ρυθµιζόµενων υπηρεσιών, καθώς και 
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2.5. στην ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών σχετικά µε τη διαστηµική πλοήγηση και το 

Galileo. 

 

Η εν λόγω ανταλλαγή υπόκειται σε κατάλληλη χωριστή συµφωνία την οποία θα συνάψουν τα 

Μέρη. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει την εφαρµογή της θεσµικής δοµής που έχει θεσπισθεί από το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις λειτουργίες του προγράµµατος GALILEO. Η παρούσα 

συµφωνία δεν θίγει επίσης τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς και πολιτικές εφαρµογής των 

δεσµεύσεων περί µη διάδοσης και ελέγχου των εξαγωγών για τα προϊόντα διπλής χρήσεως και τα 

εθνικά µέτρα για την ασφάλεια και τους ελέγχους άυλης µεταφοράς τεχνολογίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Μορφές των δραστηριοτήτων συνεργασίας 

 

1. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανονιστικών µέτρων, τα Μέρη ενθαρρύνουν, στο µέγιστο 

δυνατό βαθµό, τις δραστηριότητες συνεργασίας δυνάµει της παρούσας συµφωνίας για την παροχή 

συγκρίσιµων δυνατοτήτων συµµετοχής στις δραστηριότητές τους, στους τοµείς που απαριθµούνται 

στο άρθρο 4. 

 

2. Τα Μέρη συµφωνούν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στα 

άρθρα 6 έως 13 της παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Ραδιοφάσµα 

 

1. Τα Μέρη, στηριζόµενα σε προηγούµενα επιτεύγµατα στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών, συµφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και την αµοιβαία υποστήριξη σε 

θέµατα ραδιοφάσµατος. 

 

2. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη προωθούν την κατάλληλη κατανοµή ραδιοσυχνοτήτων για το 

GALILEO, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες του GALILEO είναι διαθέσιµες προς όφελος 

των χρηστών παγκοσµίως, και κυρίως στην Ουκρανία και στην Κοινότητα. 

 

3. Επί πλέον, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σηµαντικό να προστατεύεται το φάσµα 

ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεµβολές. Προς τον σκοπό αυτό, επιδιώκουν να εντοπίσουν 

πηγές παρεµβολών και αναζητούν αµοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιµετώπιση των 

παρεµβολών αυτών. 

 

4. Κανένα στοιχείο της παρούσας συµφωνίας δεν νοείται ότι επιτρέπει παρέκκλιση από τις 

ισχύουσες διατάξεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), συµπεριλαµβανόµενων των 

κανονισµών της ITU για το ραδιοφάσµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Επιστηµονική έρευνα και εκπαίδευση 

 

Τα Μέρη προωθούν κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τοµέα του GNSS 

µέσω κοινοτικών και ουκρανικών ερευνητικών προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων του 

Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των ερευνητικών 

προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος και άλλων σχετικών προγραµµάτων των 

αρχών της Κοινότητας και της Ουκρανίας. 
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Οι κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να συµβάλλουν στον σχεδιασµό 

των µελλοντικών εφαρµογών του GNSS για µη στρατιωτικούς σκοπούς. 

 

Τα Μέρη συµφωνούν να προσδιορισθεί κατάλληλος µηχανισµός που θα εξασφαλίζει 

αποτελεσµατικές επαφές και συµµετοχή στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Βιοµηχανική συνεργασία 

 

1. Τα Μέρη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία µεταξύ των βιοµηχανιών και των 

δύο πλευρών, συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης κοινών επιχειρήσεων και της αµοιβαίας 

συµµετοχής σε σχετικές βιοµηχανικές ενώσεις, µε σκοπό την εγκατάσταση του συστήµατος 

GALILEO και την προώθηση της χρήσης και της ανάπτυξης των εφαρµογών και των υπηρεσιών 

του GALILEO. 

 

2. Για τη διευκόλυνση της βιοµηχανικής συνεργασίας, τα Μέρη παρέχουν και εξασφαλίζουν 

επαρκή και αποτελεσµατική προστασία και επιβολή της εφαρµογής των δικαιωµάτων πνευµατικής, 

βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας στα πεδία και τους τοµείς που συνδέονται µε την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία των GALILEO/EGNOS, σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, 

συµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµατικών µέσων επιβολής της εφαρµογής των προτύπων αυτών. 
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3. Οι εξαγωγές ευαίσθητων στοιχείων και τεχνολογιών από την Ουκρανία προς τρίτες χώρες, 

που αναπτύσσονται ειδικά και χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα GALILEO, εγκρίνονται 

προηγουµένως από την αρµόδια αρχή ασφαλείας του GALILEO, εφόσον η εν λόγω αρχή έχει 

συστήσει να υπόκεινται τα εν λόγω στοιχεία και τεχνολογίες σε έγκριση εξαγωγής σύµφωνα προς 

τα ισχύοντα κανονιστικά µέτρα. Κάθε χωριστή συµφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 2, της συµφωνίας, περιλαµβάνει κατάλληλο µηχανισµό, µε τον οποίο η Ουκρανία 

συστήνει τα προϊόντα τα οποία πρέπει, ενδεχοµένως, να υπόκεινται σε έγκριση εξαγωγής. 

 

4. Τα Μέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των διαφόρων συντελεστών του 

προγράµµατος GALILEO στην Ουκρανία και την Κοινότητα στο πλαίσιο της βιοµηχανικής 

συνεργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Ανάπτυξη του εµπορίου και της αγοράς 

 

1. Τα Μέρη ενθαρρύνουν το εµπόριο και τις επενδύσεις σε υποδοµές, εξοπλισµό, τοπικά 

στοιχεία και εφαρµογές δορυφορικής πλοήγησης του GALILEO στην Κοινότητα και την 

Ουκρανία. 

 

2. Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέρη αναβαθµίζουν το επίπεδο ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε 

τις δραστηριότητες δορυφορικής πλοήγησης, εντοπίζουν δυνητικούς φραγµούς ανάπτυξης των 

εφαρµογών GNSS και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτής. 

 

3. Για τον προσδιορισµό και την αποτελεσµατική ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, η 

Κοινότητα και η Ουκρανία µελετούν τη δηµιουργία ανοικτού φόρουµ χρηστών του GNSS. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

 

Πρότυπα, πιστοποίηση και κανονιστικά µέτρα 

 

1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν την αξία συντονισµού των προσεγγίσεων στα διεθνή φόρα 

τυποποίησης και πιστοποίησης σχετικά µε τις υπηρεσίες παγκόσµιας δορυφορικής πλοήγησης. 

Ιδίως, τα Μέρη υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη των προτύπων GALILEO και προωθούν 

την εφαρµογή τους στην Ουκρανία και παγκοσµίως, δίνοντας έµφαση στη διαλειτουργικότητα µε 

άλλα συστήµατα GNSS. 

Ένας από τους στόχους συντονισµού είναι να προωθηθεί η ευρεία και καινοτόµος χρήση των 

GALILEO για ανοικτές και εµπορικές υπηρεσίες και για υπηρεσίες για την ασφάλεια της ζωής, ως 

παγκόσµιου προτύπου πλοήγησης και χρονοπροσδιορισµού. 

Τα Μέρη συµφωνούν να δηµιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των εφαρµογών 

GALILEO. 

 

2. Κατά συνέπεια, για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συµφωνίας, 

τα Μέρη συνεργάζονται, µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το 

GNSS, τα οποία προκύπτουν κυρίως στη ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, στο 

EUROCONTROL, στον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό και στη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 

 

3. Σε διµερές επίπεδο, τα Μέρη εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα που συνδέονται µε τα επιχειρησιακά 

και τεχνικά πρότυπα, τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν 

το GNSS δεν αποτελούν περιττούς φραγµούς στο εµπόριο. Οι εθνικές υποχρεώσεις βασίζονται σε 

αντικειµενικά, αµερόληπτα, προκαθορισµένα και διαφανή κριτήρια. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

 

Ανάπτυξη παγκόσµιων και περιφερειακών επίγειων συστηµάτων επέκτασης του GNSS 

 

1. Τα Μέρη συνεργάζονται για τον καθορισµό και την εφαρµογή επίγειων αρχιτεκτονικών 

συστηµάτων που επιτρέπουν βέλτιστη εξασφάλιση της ακεραιότητας του GALILEO/EGNOS και 

της συνέχειας και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών GALILEO/EGNOS µε άλλα συστήµατα 

GNSS. 

 

2. Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέρη συνεργάζονται, σε περιφερειακό επίπεδο, για την εφαρµογή 

συστήµατος επίγειων περιφερειακών επεκτάσεων στην Ουκρανία βασισµένου στο σύστηµα 

GALILEO. Αυτό το περιφερειακό σύστηµα προβλέπεται να παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες 

ακεραιότητας και υψηλής ακρίβειας επιπροσθέτως εκείνων που παρέχονται από το σύστηµα 

GALILEO παγκοσµίως. Ως προκαταρκτικό βήµα, τα Μέρη εξετάζουν την επέκταση του EGNOS 

στην περιοχή της Ουκρανίας µέσω επίγειας υποδοµής, η οποία περιλαµβάνει ουκρανικούς 

σταθµούς µέτρησης της απόστασης και παρακολούθησης της ακεραιότητας. 

 

3. Σε τοπικό επίπεδο, τα Μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων του 

GALILEO. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Ασφάλεια 

 

1. Τα Μέρη είναι πεπεισµένα ότι είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα παγκόσµια συστήµατα 

δορυφορικής πλοήγησης από την κατάχρηση, τις παρεµβολές, τις διακοπές και τις κακόβουλες 

πράξεις. 
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2. Τα Μέρη λαµβάνουν όλα τα εφικτά µέτρα για να εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνέχεια 

και την ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των συναφών υποδοµών στο έδαφός 

τους. 

 

3. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήµατος 

GALILEO και των υπηρεσιών του, αποτελούν κοινούς στόχους. 

 

4. Κατά συνέπεια, τα Μέρη εξετάζουν τη δηµιουργία ενδεδειγµένου δίαυλου διαβουλεύσεων 

για την αντιµετώπιση θεµάτων ασφαλείας του GNSS. Οι πρακτικές ρυθµίσεις και διαδικασίες 

καθορίζονται µεταξύ των αρµοδίων αρχών ασφαλείας και των δύο Μερών σύµφωνα µε το άρθρο 4, 

παράγραφος 2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ευθύνη και ανάκτηση του κόστους 

 

Τα Μέρη συνεργάζονται, όπως ενδείκνυται, για τον καθορισµό και την εφαρµογή καθεστώτος 

ευθύνης και ρυθµίσεων ανάκτησης του κόστους, ιδίως στους κόλπους διεθνών και περιφερειακών 

οργανισµών, ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών GNSS για µη στρατιωτικούς σκοπούς. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

 

Μηχανισµός συνεργασίας και ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Ο συντονισµός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας δυνάµει της παρούσας 

συµφωνίας επιτυγχάνονται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας, εξ ονόµατος της Ουκρανίας, και, εξ 

ονόµατος της Κοινότητας και των κρατών µελών της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

2. Σύµφωνα µε τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 1, οι δυο αυτές οντότητες συστήνουν, στο 

πλαίσιο της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και κρατών µελών τους, αφενός και, της Ουκρανίας αφετέρου, για τη σύσταση εταιρικής σχέσης, 

διευθύνουσα επιτροπή GNSS, αποκαλούµενη στο εξής «επιτροπή», για τη διαχείριση της παρούσας 

συµφωνίας. Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από επίσηµους αντιπροσώπους κάθε Μέρους και 

καθορίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

 

Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής συµπεριλαµβάνουν : 

 

2.1. Να προάγει, να διατυπώνει συστάσεις και να επιβλέπει τις διάφορες δραστηριότητες 

συνεργασίας, κατά τα αναφερόµενα στα άρθρα 4 έως 13 της παρούσας συµφωνίας· 

 

2.2. να συµβουλεύει τα Μέρη σχετικά µε τρόπους ενίσχυσης και βελτίωσης της συνεργασίας 

συνάδοντες µε τις αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία· 

 

2.3. να επανεξετάζει την αποτελεσµατική λειτουργία και εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 
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3. Η επιτροπή συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, σε ετήσια βάση. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στην Ουκρανία. Έκτακτες συνεδριάσεις 

είναι δυνατό να διοργανώνονται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε από τα Μέρη. 

 

Οι δαπάνες που συνδέονται µε την επιτροπή ή εκείνες που πραγµατοποιούνται εξ ονόµατός της, 

αναλαµβάνονται από το Μέρος εκείνο µε το οποίο σχετίζονται οι επίσηµοι αντιπρόσωποι. Οι 

δαπάνες, πλην εκείνων για ταξίδια και διαµονή, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε συνεδριάσεις της 

επιτροπής, αναλαµβάνονται από το Μέρος υποδοχής. Η επιτροπή µπορεί να συστήνει κοινές 

τεχνικές οµάδες εργασίας για ειδικά θέµατα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα Μέρη. 

 

4. Επιτρέπεται η συµµετοχή οιασδήποτε σχετικής ουκρανικής οντότητας στην κοινή επιχείρηση 

Galileo ή στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή GNSS σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 

διαδικασίες. 

 

5. Τα Μέρη ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη δορυφορική 

πλοήγηση µεταξύ των οργάνων και των επιχειρήσεων και των δύο πλευρών. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

 

Χρηµατοδότηση 

 

1. Το ποσό και τα πρακτικά θέµατα της συνεισφοράς της Ουκρανίας στο πρόγραµµα 

GALILEO, µέσω της Κοινής Επιχείρησης Galileo, αποτελούν το αντικείµενο χωριστής συµφωνίας, 

µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε τις θεσµικές ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

2. Τα Μέρη λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους, ώστε να διευκολύνουν την είσοδο, 

την παραµονή και την έξοδο, από το έδαφός τους, προσώπων, κεφαλαίων, υλικού, δεδοµένων και 

εξοπλισµού που υπεισέρχονται ή χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο 

της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, σε περίπτωση που σε ένα Μέρος ισχύει ειδικό 

καθεστώς συνεργασίας για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης σε συµµετέχοντες 

προερχόµενους από το άλλο Μέρος, οι σχετικές επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτικές συνεισφορές, 

από το ένα Μέρος, στους προερχόµενους από το άλλο Μέρος συµµετέχοντες, για να στηρίξει τις 

συγκεκριµένες δραστηριότητες, απαλλάσσονται φόρων δασµών και λοιπών τελών, σύµφωνα µε τις 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην επικράτεια κάθε Μέρους. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

 

∆ιαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 

 

1. Τα Μέρη διαβουλεύονται αµέσως, κατόπιν αιτήµατος ενός εξ αυτών, για οποιοδήποτε ζήτηµα 

το οποίο προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Τυχόν 

διαφορές που αφορούν την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας επιλύονται µε 

φιλικές διαβουλεύσεις µεταξύ των Μερών. 

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τα Μέρη να προσφεύγουν στις διαδικασίες διακανονισµού 

των διαφορών στο πλαίσιο της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,  και Ουκρανίας, αφετέρου, για τη 

σύσταση εταιρικής σχέσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Έναρξη ισχύος και λύση της συµφωνίας 

 

1. Η παρούσα συµφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την 

ηµεροµηνία κατά την οποία τα Μέρη θα έχουν κοινοποιήσει εκατέρωθεν τη συµπλήρωση των 

αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στη Γενική 

Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο Θεµατοφύλακας της παρούσας 

συµφωνίας. 
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2. Η λήξη ή η λύση της παρούσας συµφωνίας δεν θίγει την ισχύ ή τη διάρκεια τυχόν 

διακανονισµών που έχουν γίνει βάσει αυτής , ούτε τυχόν ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που 

έχουν προκύψει στο πεδίο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί, µε αµοιβαία γραπτή συµφωνία των Μερών. 

Οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία 

κατά την οποία τα Μέρη θα έχουν κοινοποιήσει στον Θεµατοφύλακα την ολοκλήρωση των 

αναγκαίων, για τον σκοπό αυτό, διαδικασιών. 

 

4. Η παρούσα συµφωνία παραµένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών, και δύναται να ανανεωθεί 

κατόπιν κοινής συµφωνίας µεταξύ των Μερών για πρόσθετες πενταετείς περιόδους στο τέλος της 

αρχικής πενταετούς περιόδου. Κάθε Μέρος µπορεί, κατόπιν τρίµηνης γραπτής προειδοποίησης 

απευθυνόµενης στο άλλο Μέρος, να λύσει την παρούσα συµφωνία. 

 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, 

ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, 

πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική, και ουκρανική 

γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 
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