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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑI ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής « η 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, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΜΑΛΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

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

 

Συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής «τα κράτη 

µέλη», 

 

 αφενός, 

και 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ, εφεξής «το Μαρόκο», 

 αφετέρου, 

 

εφεξής «τα συµβαλλόµενα µέρη» 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα κοινά συµφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός 

παγκόσµιου συστήµατος δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το πρόγραµµα GALILEO µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην υποδοµή 

πλοήγησης και παροχής πληροφοριών στην Ευρώπη και στο Μαρόκο, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την αυξανόµενη ανάπτυξη των εφαρµογών GNSS στο Μαρόκο, την 

Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσµου, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

λαµβάνοντας υπόψη την Ευρωµεσογειακή Συµφωνία Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου1, η 

οποία ισχύει από την 1η Μαρτίου 2000 (εφεξής «Συµφωνία Σύνδεσης του Μαρτίου του 2000»), 

                                                 
1 ΕΕ L 70, 18.3.2000, σ. 3. 

86 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil)4 von 21



 
CE/MA/el 5 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Στόχος της συµφωνίας 

 

Στόχος της συµφωνίας είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στο πλαίσιο της συµβολής της Ευρώπης και του Μαρόκου σε 

ένα παγκόσµιο σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης. 

 

 

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 παρέχουν στους χρήστες 

δορυφορικά σήµατα πλοήγησης και χρονισµού µε εισαγωγή πληροφοριών, συµπληρωµατικών 

εκείνων που προέρχονται από τους κυρίως χρησιµοποιούµενους σχηµατισµούς δορυφόρων, καθώς 

και πρόσθετα δεδοµένα απόστασης/ψευδοαπόστασης, ή διορθώσεις ή βελτιώσεις, υφιστάµενων 

στοιχείων ψευδοαπόστασης. Οι µηχανισµοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν καλύτερες 

επιδόσεις, όπως ακρίβεια, διαθεσιµότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία· 
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«GNSS» : παγκόσµιο σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης (Global Navigation Satellite System), το 

οποίο παρέχει δορυφορικά σήµατα που επιτρέπουν την πλοήγηση και τον χρονισµό· 

 

«GALILEO» : ένα αυτόνοµο ευρωπαϊκό σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης και χρονισµού για µη 

στρατιωτικούς σκοπούς, παγκόσµιας εµβέλειας, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την 

Κοινότητα και τα κράτη µέλη της. Ελέγχεται από πολιτικές αρχές και προορίζεται για την παροχή 

υπηρεσιών GNSS. Η εκµετάλλευση του GALILEO είναι δυνατό να µεταβιβαστεί σε ιδιωτικό 

φορέα. Στόχος του GALILEO είναι η παροχή µιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών για ποικίλους 

σκοπούς: υπηρεσίες ελεύθερης πρόσβασης, υπηρεσίες εµπορικής χρήσης, υπηρεσίες για την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, για έρευνα και διάσωση, καθώς και µια κρατικά ρυθµιζόµενη 

υπηρεσία περιορισµένης πρόσβασης, σχεδιασµένη για τις ανάγκες των εξουσιοδοτηµένων χρηστών 

από το δηµόσιο τοµέα· 

 

«τοπικά στοιχεία GALILEO» : τοπικοί µηχανισµοί που παρέχουν στους χρήστες του GALILEO 

δορυφορικά σήµατα πλοήγησης και χρονισµού µε εισαγωγή πληροφοριών, συµπληρωµατικών 

εκείνων που προέρχονται από τον κυρίως χρησιµοποιούµενο σχηµατισµό δορυφόρων. Τοπικά 

στοιχεία είναι δυνατόν να τοποθετούνται στον περίγυρο αερολιµένων και θαλάσσιων λιµένων, σε 

αστικές ή άλλες γεωγραφικά δύσκολες περιοχές. Το GALILEO θα προσφέρει µοντέλα γενικής 

χρήσης για τα τοπικά στοιχεία· 

 

«εξοπλισµός πλοήγησης, εντοπισµού θέσης και χρονισµού παγκόσµιας εµβέλειας» : κάθε 

εξοπλισµός προοριζόµενος για µη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιαστεί για τη 

µετάδοση, λήψη ή επεξεργασία σηµάτων δορυφορικής πλοήγησης ή χρονισµού µε σκοπό την 

παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία µε περιφερειακή επέκταση· 

 

«ρυθµιστικό µέτρο» : κάθε νόµος, κανονισµός, κανόνας, διαδικασία, απόφαση, διοικητική πράξη ή 

άλλη παρεµφερής πράξη συµβαλλοµένου µέρους· 
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«διαλειτουργικότητα» : η κατάσταση σε επίπεδο χρήστη στην οποία ένας δέκτης διπλού 

συστήµατος είναι ικανός να χρησιµοποιεί σήµατα ταυτόχρονα από δύο τουλάχιστον συστήµατα 

προκειµένου να επιτυγχάνονται επιδόσεις ισοδύναµες ή ανώτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται 

µε τη χρήση ενός µόνον συστήµατος· 

 

«πνευµατική ιδιοκτησία» : όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύµβασης για την ίδρυση της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, που υπεγράφη στη Στοκχόλµη, στις 

14 Ιουλίου 1967· 

 

«ευθύνη» : η νοµική ευθύνη φυσικού ή νοµικού προσώπου 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)· 

 

«κάλυψη του κόστους» : µηχανισµοί κάλυψης των επενδυτικών δαπανών και των λειτουργικών 

εξόδων του συστήµατος· 

 

«διαβαθµισµένες πληροφορίες» : οι πληροφορίες, οποιασδήποτε µορφής, που απαιτείται να 

προστατεύονται από την χωρίς εξουσιοδότηση κοινολόγηση η οποία θα µπορούσε να βλάψει σε 

ποικίλο βαθµό τα ουσιώδη συµφέροντα, συµπεριλαµβανόµενης της εθνικής ασφάλειας, των 

συµβαλλοµένων µερών ή ενός µεµονωµένου κράτους µέλους. Το επίπεδο διαβάθµισης 

προσδιορίζεται µε ειδική επισήµανση. Κάθε πληροφορία αυτού του είδους διαβαθµίζεται από τα 

συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς και πρέπει να 

προστατεύεται από κάθε απώλεια εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιµότητάς της· 

 

«συµβαλλόµενα µέρη» : αφενός, η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη µέλη 

της, στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών τους, και, αφετέρου, το Μαρόκο· 

 

86 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 7 von 21



 
CE/MA/el 8 

 

«επικράτεια» ή «επικράτειες», ως προς την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, το έδαφος στο οποίο 

ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους της συνθήκης αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Αρχές συνεργασίας 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να εφαρµόζουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες 

συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συµφωνία: 

 

1) αµοιβαίο όφελος στη βάση της γενικής ισορροπίας µεταξύ δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανόµενων των καταβολών και απολαβών, 

 

2) σύµπραξη στο πρόγραµµα GALILEO σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τους κανόνες που 

διέπουν τη διαχείριση του GALILEO, 

 

3) αµοιβαίες δυνατότητες συµµετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκά και 

µαροκινά έργα GNSS για µη στρατιωτικούς σκοπούς, 

 

4) έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που µπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες 

συνεργασίας, 

 

5) κατάλληλη προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2, 
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6) ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης στις επικράτειες των 

συµβαλλοµένων µερών, 

 

7) ελεύθερο εµπόριο του εξοπλισµού GNSS στις επικράτειες των συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Πεδίο συνεργασίας 

 

1. Τα πεδία για την ανάληψη δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τοµέα της δορυφορικής 

πλοήγησης και προσδιορισµού χρόνου είναι: η επιστηµονική έρευνα, η βιοµηχανική παραγωγή, η 

εκπαίδευση, οι εφαρµογές, η ανάπτυξη υπηρεσιών και αγοράς, το εµπόριο, τα θέµατα 

ραδιοφάσµατος, τα θέµατα ακεραιότητας, τυποποίηση, η πιστοποίηση και επικύρωση, και η 

ασφάλεια. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αναπροσαρµόζουν τον κατάλογο θεµάτων µε 

απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε το µηχανισµό που προβλέπεται στο άρθρο 14. 

 

2. Η παρούσα συµφωνία δεν καλύπτει τη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών στα 

πεδία των σηµείων 2.1 – 2.6 κατωτέρω. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να διαπραγµατευτούν 

και να συνάψουν κατάλληλες συµφωνίες, εάν συµφωνήσουν ότι είναι προς το αµοιβαίο συµφέρον 

η επέκταση της συνεργασίας σε οιοδήποτε από τα κάτωθι πεδία: 

 

2.1. ευαίσθητες τεχνολογίες και στοιχεία του GALILEO που υπόκεινται σε ρυθµιστικά µέτρα 

ελέγχου των εξαγωγών και µη διάδοσης που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή στα 

κράτη µέλη της, 

 

2.2. στην κρυπτογραφία και τις κύριες τεχνολογίες και µέσα που απαιτούνται για την ασφάλεια 

των πληροφοριών (INFOSEC), 
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2.3. στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήµατος GALILEO (διαστηµικό σκέλος, επίγειο 

σκέλος και σκέλος χρηστών), 

 

2.4. στα χαρακτηριστικά ελέγχου της ασφάλειας των παγκοσµίων τµηµάτων του GALILEO, 

 

2.5. στις φάσεις καθορισµού, ανάπτυξης, εφαρµογής, δοκιµής και αξιολόγησης και 

εκµετάλλευσης (διαχείριση και χρήση) των κρατικά ρυθµιζόµενων υπηρεσιών, και 

 

2.6. στην ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών που αφορούν τη δορυφορική πλοήγηση και 

το Galileo. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει κατά κανένα τρόπο την εφαρµογή των διατάξεων του 

κοινοτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις οποίες έχει ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS 

και η θεσµική δοµή της. Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει επίσης τα ισχύοντα ρυθµιστικά µέτρα 

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

χρήσεως ούτε τα εθνικά µέτρα για την ασφάλεια και τους ελέγχους άυλων µεταφορών τεχνολογίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Μορφές συνεργασίας 

 

1. Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κανονιστικών διατάξεων, τα συµβαλλόµενα µέρη 

ενθαρρύνουν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τις δραστηριότητες συνεργασίας που διεξάγονται δυνάµει 

της παρούσας συµφωνίας για την παροχή συγκρίσιµων δυνατοτήτων συµµετοχής στις 

δραστηριότητές τους στους τοµείς που απαριθµούνται στο άρθρο 4. 
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας όπως 

υποδεικνύεται στα άρθρα 6 έως 13. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Ραδιοφάσµα 

 

1. Στηριζόµενα στα προηγούµενα επιτεύγµατα στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU), τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους 

και την αµοιβαία συνδροµή σε θέµατα ραδιοφάσµατος. 

 

2. Στο πλαίσιο αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την κατάλληλη κατανοµή 

ραδιοσυχνοτήτων για το σύστηµα GALILEO, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών του 

GALILEO στους χρήστες όλου του κόσµου και ιδίως του Μαρόκου και της Κοινότητας. 

 

3. Επίσης, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σηµαντικό να προστατεύεται το 

φάσµα ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεµβολές. Προς το σκοπό αυτό, εντοπίζουν τις πηγές 

παρεµβολών και αναζητούν αµοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιµετώπιση των παρεµβολών 

αυτών. 

 

4. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν επιτρέπει παρέκκλιση από τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, συµπεριλαµβανόµενου του 

κανονισµού περί ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). 
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ΑΡΘΡΟ 7 

 

Επιστηµονική έρευνα 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τις κοινές ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα του GNSS 

µέσω ευρωπαϊκών και µαροκινών ερευνητικών προγραµµάτων, ιδίως του προγράµµατος πλαισίου 

έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των ερευνητικών προγραµµάτων της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος και άλλων σχετικών προγραµµάτων των µαροκινών φορέων. 

 

Οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να συµβάλουν στον προγραµµατισµό της εξέλιξης 

ενός GNSS για µη στρατιωτικούς σκοπούς. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προσδιορισθεί 

κατάλληλος µηχανισµός που θα εξασφαλίζει εποικοδοµητικές επαφές και αποδοτική συµµετοχή 

στα ερευνητικά προγράµµατα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Βιοµηχανική συνεργασία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία µεταξύ των 

βιοµηχανιών αµφοτέρων των πλευρών, ιδίως µε τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων και τη 

συµµετοχή του Μαρόκου σε ευρωπαϊκές βιοµηχανικές ενώσεις, καθώς και της ευρωπαϊκής 

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

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

GALILEO. 
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2. Για τη διευκόλυνση της βιοµηχανικής συνεργασίας, τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν και 

εξασφαλίζουν δέουσα και αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής, 

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

ανάπτυξη και την εκµετάλλευση του συστήµατος Galileo/EGNOS, σύµφωνα µε τα αυστηρότερα 

διεθνή πρότυπα και µε αποτελεσµατικά µέσα επιβολής των προτύπων αυτών. 

 

3. Για τις εξαγωγές, από το Μαρόκο προς τρίτες χώρες, ευαίσθητων τεχνολογιών και στοιχείων 

που αναπτύσσονται και χρηµατοδοτούνται ειδικά από το πρόγραµµα GALILEO, απαιτείται 

προηγουµένως άδεια της αρµόδιας αρχής ασφαλείας του GALILEO, εφόσον η εν λόγω αρχή έχει 

συστήσει να προαπαιτείται για τα στοιχεία αυτά άδεια εξαγωγής σύµφωνα προς τις ισχύουσες 

ρυθµιστικές διατάξεις. Κάθε επί µέρους συµφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 

περιλαµβάνει κατάλληλο µηχανισµό, ο οποίος επιτρέπει να προταθεί ότι η εξαγωγή ορισµένων 

αγαθών από το Μαρόκο µπορεί να υπόκειται σε έγκριση. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των αρµόδιων 

φορέων του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος µε σκοπό την επίτευξη των 

στόχων της συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Ανάπτυξη του εµπορίου και της αγοράς 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τις συναλλαγές και τις επενδύσεις σε υποδοµές 

δορυφορικής πλοήγησης, εξοπλισµό, τοπικά στοιχεία και εφαρµογές του GALILEO στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. 
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2. Προς το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη αναβαθµίζουν το επίπεδο ενηµέρωσης του 

κοινού σχετικά µε τις δραστηριότητες του προγράµµατος GALILEO στο πεδίο της 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 το Μαρόκο εξετάζουν τη δυνατότητα δηµιουργίας µικτού φόρουµ χρηστών του 

GNSS. 

 

4. Η παρούσα συµφωνία δεν µεταβάλλει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων µερών δυνάµει του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Πρότυπα, πιστοποίηση και ρυθµιστικά µέτρα 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την αξία συντονισµού των προσεγγίσεων στα διεθνή 

φόρουµ τυποποίησης και πιστοποίησης όσον αφορά τις παγκόσµιες υπηρεσίες δορυφορικής 

πλοήγησης. Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη των 

προτύπων GALILEO και προωθούν την εφαρµογή τους παγκοσµίως, δίνοντας έµφαση στη 

διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα GNSS. 

 

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

υπηρεσιών GALILEO µε ενθάρρυνση της θέσπισης παγκόσµιων προτύπων πλοήγησης και 

χρονισµού για διάφορους σκοπούς: ανοικτές υπηρεσίες, υπηρεσίες για εµπορικούς σκοπούς και για 

την ανθρώπινη ασφάλεια. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να δηµιουργήσουν ευνοϊκές 

συνθήκες για την ανάπτυξη των εφαρµογών GALILEO. 
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2. Κατά συνέπεια, για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συµφωνίας, 

τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, ενδεχοµένως, σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το 

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

Ναυτιλιακό Οργανισµό και στη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 

 

3. Σε διµερές επίπεδο, τα συµβαλλόµενα µέρη εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα, τα οποία συνδέονται 

µε τα τεχνικά πρότυπα, την επικύρωση και τις απαιτήσεις και διαδικασίες αδειοδότησης που 

αφορούν το GNSS, δεν παρεµποδίζουν άσκοπα τις συναλλαγές. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε 

διαφανή, αντικειµενικά, αµερόληπτα και προκαθορισµένα κριτήρια. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν τα ρυθµιστικά µέτρα που επιτρέπουν την ολοκληρωµένη 

χρήση του GALILEO, ιδίως των δεκτών, των επίγειων και των διαστηµικών στοιχείων, στην 

επικράτεια που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Ανάπτυξη παγκόσµιων και περιφερειακών 

επίγειων συστηµάτων επέκτασης του GNSS 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται για τον καθορισµό και την εφαρµογή της 

αρχιτεκτονικής των επιγείων συστηµάτων που επιτρέπουν βέλτιστη εξασφάλιση της ακεραιότητας 

του GALILEO και της συνέχειας των υπηρεσιών GALILEO. 
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2. Προς το σκοπό αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο για την 

εγκατάσταση και την κατασκευή επίγειου συστήµατος περιφερειακών επεκτάσεων στο Μαρόκο, 

βασισµένου στο σύστηµα EGNOS. Αυτό το περιφερειακό σύστηµα προβλέπεται να παρέχει 

περιφερειακές υπηρεσίες ακεραιότητας επιπροσθέτως εκείνων που παρέχονται από το σύστηµα 

GALILEO παγκοσµίως.  

 

3. Σε τοπικό επίπεδο, τα συµβαλλόµενα µέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη των τοπικών 

στοιχείων του συστήµατος GALILEO. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Ασφάλεια 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη υπογραµµίζουν ότι είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα παγκόσµια 

συστήµατα δορυφορικής πλοήγησης από κατάχρηση, παρεµβολές, διακοπές και εχθρικές ενέργειες. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία για την προστασία του συστήµατος 

GALILEO και των υπηρεσιών του αποτελεί εξέχοντα κοινό στόχο. Για το λόγο αυτό, τα 

συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν µια αρχή υπεύθυνη σε θέµατα ασφαλείας του GNSS, καθώς και όσον 

αφορά τις οδούς διαβούλευσης. Το πλαίσιο αυτό θα χρησιµεύσει για την προστασία της συνέχειας 

των υπηρεσιών GNSS. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα εφαρµόσιµα µέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

συνέχεια και την ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των αντίστοιχων 

υποδοµών υπό τη δικαιοδοσία τους. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν επικαλύπτουν τα σήµατα του 

GALILEO χωρίς προηγούµενη έγκριση των συµβαλλοµένων µερών. 
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4. Η ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, 

σηµείο 2.6 υπόκειται στην ύπαρξη συµφωνίας ασφαλείας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Οι 

αρχές, οι διαδικασίες και οι δυνατότητες εφαρµογής καθορίζονται από τις αρµόδιες αρχές 

ασφαλείας των συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ευθύνη και κάλυψη του κόστους 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, όπου χρειάζεται, για τον καθορισµό και την εφαρµογή 

καθεστώτος ευθύνης και ρυθµίσεων κάλυψης του κόστους, ώστε να διευκολυνθεί η παροχή 

υπηρεσιών GNSS για µη στρατιωτικούς σκοπούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Μηχανισµοί συνεργασίας 

 

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

συµφωνίας επιτυγχάνονται, από πλευράς του Μαρόκου, από την κυβέρνηση του Βασιλείου του 

Μαρόκου, και από πλευράς της Κοινότητας και των κρατών µελών της, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 

2. Σύµφωνα µε το στόχο της συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη καθορίζουν τους µηχανισµούς συνεργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο της συµφωνίας 

σύνδεσης του Μαρτίου του 2000 για τη διαχείριση της παρούσας συµφωνίας.  
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3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν σχετικά µε δυνατότητα συµµετοχής του Μαρόκου στις 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS σύµφωνα µε τα δικαιώµατα και 

διαδικασίες που ισχύουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Χρηµατοδότηση 

 

1. Το ποσό και τα πρακτικά θέµατα της συνεισφοράς του Μαρόκου στο πρόγραµµα GALILEO 

µέσω της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS αποτελούν αντικείµενο χωριστής συµφωνίας, µε 

βάση τις θεσµικές διατάξεις του εφαρµοστέου κοινοτικού δικαίου. 

 

2. Η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων εφαρµόζεται 

στα ειδικά καθεστώτα συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών στο πλαίσιο της παρούσας 

συµφωνίας, κατά τη Συµφωνία Σύνδεσης του Μαρτίου του 2000. 

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, σε περίπτωση που σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη 

ισχύει ειδικό καθεστώς συνεργασίας για την εισφορά κεφαλαίου σε συµµετέχοντες προερχόµενους 

από το αντισυµβαλλόµενο µέρος, και οι σχετικές εισφορές προορίζονται για την αγορά εξοπλισµού, 

τα συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν ώστε η µεταφορά του εν λόγω εξοπλισµού από το ένα 

συµβαλλόµενο µέρος στους συµµετέχοντες από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος να είναι 

απαλλαγµένη φόρων και δασµών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 

ισχύουν στην επικράτεια κάθε συµβαλλοµένου µέρους. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν διοικητικές διατάξεις και ορίζουν τα σηµεία επαφής που 

απαιτούνται για τις διαβουλεύσεις µε σκοπό την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τις περαιτέρω ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε τη 

δορυφορική πλοήγηση µεταξύ των οργανισµών και επιχειρήσεων αµφοτέρων των πλευρών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

∆ιαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη διαβουλεύονται αµέσως, κατόπιν αιτήµατος ενός εξ αυτών, για 

οποιοδήποτε ζήτηµα ανακύψει σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

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

φιλικό διακανονισµό µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 

2. Στην περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς, τα συµβαλλόµενα µέρη χρησιµοποιούν το 

µηχανισµό επίλυσης των διαφορών που προβλέπεται στο άρθρο 86 της συµφωνίας σύνδεσης του 

Μαρτίου του 2000. 

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των 

συµβαλλοµένων µερών να προσφύγουν στο σύστηµα επίλυσης των διαφορών που προβλέπεται στη 

συµφωνία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

Έναρξη ισχύος και καταγγελία της συµφωνίας 

 

1. Η παρούσα συµφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται εκείνου κατά 

τον οποίο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη κοινοποίησαν την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών 

διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Οι κοινοποιήσεις 

αποστέλλονται στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί τον θεµατοφύλακα της 

συµφωνίας.  

 

2. Η παρούσα συµφωνία µπορεί να καταγγελθεί οιαδήποτε χρονική στιγµή, κατόπιν γραπτής 

προειδοποίησης ενός έτους. 

 

3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η καταγγελία της παρούσας συµφωνίας δεν θίγει την ισχύ ή 

τη διάρκεια τυχόν διατάξεων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια αυτής, ούτε τυχόν ειδικά δικαιώµατα 

ή υποχρεώσεις που έχουν προκύψει στο ίδιο πλαίσιο. 

 

4. Η παρούσα συµφωνία δύναται να τροποποιηθεί γραπτώς µε αµοιβαία συµφωνία µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών. Οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µηνός που 

έπεται εκείνου κατά τον οποίο κάθε συµβαλλόµενο µέρος κοινοποίησε στο άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος, µέσω της διπλωµατικής οδού, την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών 

που απαιτούνται. 

 

5. Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο πέντε ετών υπολογιζόµενη από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Ανανεώνεται κατόπιν αυτοµάτως για µια νέα περίοδο πέντε ετών, 

εκτός εάν ένα συµβαλλόµενο µέρος κοινοποιήσει γραπτώς στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, 

τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την εκπνοή της τρέχουσας πενταετούς περιόδου, την πρόθεσή του να 

µην ανανεώσει τη συµφωνία. 
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Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, 

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

πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική, φινλανδική, και αραβική 

γλώσσα, κάθε γλωσσική έκδοση είναι εξίσου αυθεντική. 
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