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1) Išklausyti EK pristatymus ir dalyvauti diskusijose bei apsikeisti
nuomonėmis tarp šalių narių ir EK dėl:
a. 2012m GMES reglamento veiklos programos projekto;
b. GMES duomenų politikos gairių
c. GMES saugumo politikos gairių
d. Naudotojų įtraukimo GMES programoje planų ir iniciatyvų
2) Išklausyti EK pristatymus dėl GMES kosmoso komponentų, GMES
antţeminių duomenų (in-situ) GISC projekto bei dėl GMES paslaugų
vystymo
Saulius Urbanas
Europos Komisija (EK)
EK ir Nacionalinės ţemės tarnybos lėšomis
Apie 90 dalyvių.

1. KOMANDIRUOTĖJE ATLIKTO DARBO SANTRAUKA
Pirm Mauro Fachinni (EK) informavo, kad jis pavaduoja GMES biuro direktorę Christine Berg
ir pirmininkaus šiame posėdyje. EK buvo priimtos naujos taisyklės komitologijos procedūroms,
todėl neatmestina, kad GMES komiteto reglamentas turės būti keičiamas pagal naujas taisykles.
Naujose komitologijos taisyklėse išskirtos dvi esminės komitetų funkcijos – patariamoji (advisory)
ir tikrinamoji (examination). Pastaroji yra nauja.
Pirm taip pat informavo, kad liepos pradţioje numatomas pirmasis Saugumo tarybos posėdis.
Kol kas nesiseka suderinti susitikimo organizacinių klausimų, informacija bus pateikta artimiausiu
metu.
EK atstovas pristatė 2012-2014 metų biudţeto gaires. Akcentuota, kad pateiktieji skaičiai yra
tik preliminarūs. Pridėtas papildomas finansavimas in-situ duomenų prieigai, iš esmės skirtas ţemės
dangos projektams (LUCAS, CLC, geoland2)
FR pasisakė, kad greitojo reagavimo paslaugos būtų geriau parengtos ir per nurodytą 24 val
terminą būtina ne tik pateikti ţemėlapius, bet ir adaptuoti juos sąsajai su kitais įrengimais.
DE paklausė kaip bus išskirstytas biudţetas tarp atskirų ţemės dangos dalių. ES taip pat
pastebėjo, kad biudţetas turėtų būti detalizuotas, kaip prieiga prie referencinių duomenų bus
organizuota. BE pastebėjo, kad trūksta detalių dėl globalios stebėsenos. SE pasisakė nesutinkanti su
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LUCAS atnaujinimu ir siūlo geriau naudoti duomenų parengimą iš nacionalinių šaltinių, kas atitiktų
ir subsiadarumo principus. PT pasisakė, kad neaišku apie kokį tikrinimą (validation) rašoma prie 1.1
action. Taip pat pasisakė dėl LUCAS duomenų sinchronizavimo su nac duomenimis, o ne naujai
finansuojamo duomenų rengimo. Tačiau LUCAS reikalingas duomenų patikrai ir kalibravimui.
Siūlo pagerinti paslaugų teikimą, kad iš vietovės galima būtų paimti palydovinius vaizdus ir teikti
visuomenei internetu. Kelti klausimai dėl nacionalinių hidrologijos tarnybų veiklos.
MF (EK) paaiškino kai kuriuos ŠN klausimus. Nacionalinių hidrologijos tarnybų veiklos baras
nėra keičiamas centralizuota paslauga. Kartografinė medţiaga greitojo reagavimo paslaugoms
turėtų būti teikiama iš ŠN. Rengiantis konkursams nebus informacija teikiamas ŠN-ėms, nes tai
prieštarautų viešųjų pirkimų nuostatoms. Dėl LUCAS pastebėta, kad šis projektas yra tęstinis iš
ankstesnių veiklų, todėl dialogas dėl LUCAS gali būti tęsiamas, bet negali būti radikaliai
stabdomas. Eurostat neturi galimybės LUCAS finansavimui. Pirmieji trys Sentinel palydovai bus
paleisti 2013m.
Josephine Monet (EK) informavo, kad EIONET seminare buvo pritarta aukštos rezoliucijos
duomenų gavimui, CLC atnaujinimui ir viešam CLC naudojimui. Numatoma sudaryti sutartis su
rangovais apie liepos mėn.
Marsell Ernance (Eurostat) sutarta tarp 3 DG (ENTR, CLIMA, ENV) eiti prie LUCAs
tęstinumo. Numatoma LUCAS vykdyti 23-iose šalyse. Po 2012 bus persvarstyti LUCAS planai.
Mikro duomenys bus laisvai prieinami vartotojams. Netęsti LUCAS būtų praradimas ţenklios
stebėsenos informacijos.
Tęsiant ŠN pasisakymus IT akcentavo ryšių stiprinimui per GMES projektus tarp regionų ir
nacionalinių sistemų. SL pastebėjo, kad nacionalinių in-situ duomenų poreikis yra svarbesnis, nei
naujų palydovinių duomenų gavyba, todėl palaiko SE ir PT dėl LUCAS duomenų sinchronizavimo.
DK pasisakė, kad nepalaiko LUCAS duomenų rengimo, nes tai neatitinka subsidiarumo principų.
AU pasisakė dėl didesnio finansavimo ir prioriteto adaptuojant GMES paslaugas prie esamų
sistemų ir nac paslaugų. Siūlo perţiūrėti EK parengiamųjų darbų rezultatus prieš tvirtinant biudţetą.
CZ prioritetas – koordinavimas su nacionalinėmis sistemomis (No. 2), tačiau susilaiko nuo poreikio
investuojant į globalią stebėseną, nes ši stebėsena orientuota ne į operatyvumą, o į mokslinius
tyrimus. Nepalaiko LUCAS, nesupranta kodėl šis projektas buvo įtrauktas, nes jo anskčiau nebuvo
GMES programoje (taigi, vadinasi nebuvo tiesioginio ryšio su ţ dangos stebėsena). Taip pat prašo
informacijos kaip kontraktai bus tvarkomi (kaip FP7 ar kitaip). ES rengia nac statistiką ir turi bene
3k daugiau duomenų nacionaliniu lygiu, nei LUCAS, todėl siūlo taikyti subsidiarumo principus ir
nefinansuoti LUCAS. Tačiau mano, kad palydoviniai duomenys turi būti naudojami vienodi visose
ŠN. GR dėl 2.2 programos punkto veiksmų – ar bus bendras konkursas visai Europai, ar
organizuojama atskirose ŠN, ar kt.

Dėl in-situ duomenų integracijos numatoma eiti EEA vykdomo GISC projekto rezultatais. Dėl
EFA sistemos, akcentuota, kad ji vystoma kartu su nac hidrologijos tarnybomis. Dėl LUCAS Pirm
pasikartojo, jog trumpuoju laikotarpiu LUCAS yra sprendimas, o ilgesniame procese galima būtų
keisti šio projekto reikalavimus.
Daniel Quintard (EK) pristatė GMES politikos gaires. Numatyta viena alternatyvų dėl duomenų
prieigos – deleguoti aktai, tvirtinami EK ir taikomi visose ŠN-se.
FI, FR, LT pasisakė dėl pozityvaus poţiūrio į pateiktąsias duomenų politikos gaires. FR
tikslinosi sekančius EK ţingsnius, LT pasiūlė sudaryti specialią darbo grupę tolimesniam progresui.
JK, AU išskyrė duomenų politiką ir informacijos politiką. JK, DK palaikė darbo grupės idėją, ar
bent jau organizuoti specializuotą seminarą. SE propaguoja nemokamą prieigą prie GMES paslaugų
ir duomenų, referuoja į JAV nemokamą duomenų platinimo politiką. RO, PT, NL pritaria
dokumentui, tačiau akcentuoja, kad duomenų politika turi būti aiški ir patvirtinta iki pirminio
operatyvumo paslaugos pradės veikti, bei iki Sentinel palydovai pradės transliuoti duomenis.
Nemokamų duomenų politikos nuostatų siekia SE, PT, NL, AU, ES. AU tikslinosi ar in-situ
duomenų teikėjai įtraukiami į GMES duomenų politiką. IT akcentavo, kad neturi būti paminami
tiek principai, kuriuos duomenų teikėjai naudojo iki šiol. DK išsakė, kad parengtas dokumentas yra
įvairiai interpretuojamas, todėl gerai būtų parengti konkretesnę politiką. DE išreiškė kritiką EK,
kuri rengiant politikos gaires apsiribojo bendriniais dokumentais (GMES reglamentas ir pan), todėl
prašo parengti konkretesnės politikos projektą. SK pasisakė, kad pateiktosios gairės atspindi
kosmoso segmento vystytojų nuostatas, tačiau nieko nepasakyta kaip in-situ duomenų politika bus
tvarkoma. ESA nemokama prieiga prie Sentinal duomenų turi būti uţtikrinama.
Pirm – duomenų politika negali prieštarauti reglamento 9 str nuostatoms, taip pat INPIRE
duomenų platinimo politika turi būti priimama domėn. Numatoma įnešti aiškumo dėl terminologijos
EK atstovas pristatė Saugumo politikos gaires. Gairėmis siekiama apsidrausti nuo netinkamos
informacijos platinimo ir apsaugoti sistemą. Numatoma atlikti jautrumo ir rizikos vertinimą,
apibrėţti sudėtinius komponentus. Bus sukurtas rizikos valdymo planas kiekvienam GMES
programos elementui.
JK pasisakė, kad Saugumo taryba turėtų veikti daugumos balsų principu. Taryba turėtų patarti
Komitetui, bet Komitetas turi suprasti (turi būti apibrėţta) kas yra GMES saugumas. FR pasisakė,
kad pateiktasis dokumentas yra daugiau nei preliminarus, iš esmės nieko nepaaiškinantis.IT, DE,
NL pasisakė dėl nepakankamo nuostatų aiškumo. SE, NL mano, kad Saugumo politika tiesiogiai
susijusi su duomenų teikimo politika.

2. NUTARIMAI / PASIŪLYMAI


2012 m GMES biudţeto projektas yra taisytinas, bei detalizuotinas.



Išsiskyrė ŠN nuomonės dėl LUCAS projekto finansavimo per GMES programą

prasmingumo. Didţiuma pasisakiusių ŠN nepritaria LUCAS projekto finansavimui.


Duomenų politikos gairės yra priimtinos, tačiau būtinas papildomas įdirbis parengiant

aiškias ir konkrečias duomenų politikos nuostatas. Šiam uţdaviniui EK numato sudaryti specialią
darbo grupę ar bent jau organizuoti seminarą.


Dauguma ŠN pasisako uţ neatlyginamą GMES duomenų politiką, bent jau kiek tai liečia

Sentinel duomenis


GMES Saugumo politikos gairės yra abstrakčios ir neaiškios. EK turi parengti patikslintą

versiją

3. VEIKSMAI


Iki birţelio 17d pateikti raštu pastabas GMES 2012 m biudţeto projektui.



Iki birţelio pabaigos Lietuvos Respublikos atsakinga institucija turi nominuoti Saugumo
tarybos atstovą bei informuoti EK..

4. Informacija


2011 birţelio pabaigoje bus organizuojamas pirmasis GMES Saugumo komiteto posėdis



2011.06.16-17 Helsinkyje (Suomija) vyks konferencija „GMES ir klimato kaita“



2011.06.16-17 Europos aplinkos agentūroje Kopenhagoje (Danija) vyks NRS EIS
seminaras dėl INSPIRE Annex II&III duomenų specifikacijų ir SENSE projekto.

Saulius Urbanas

