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RÖVID INDOKOLÁS

A műholdas szolgáltatások és alkalmazások formálják az európai polgárok jelenlegi és 
jövőbeli jólétét, védelmét és biztonságát, valamint az Unió ipari bázisának versenyképességét. 
Éppen ezért létfontosságú az űrprogram támogatása, hogy valamennyi tagállam, azok polgárai 
és ipara is teljes mértékben kihasználhassa az űrprogram előnyeit.

Egy modern, biztonságosabb, versenyképes, hatékony és fenntartható szállítási szektor 
szorosan összefonódik a műholdas szolgáltatásokkal. A navigációs rendszerek és a föld 
megfigyelése javítják a szállítási szolgáltatások, a közlekedésszervezés és az integrált szállítás 
teljesítményét. Ugyanakkor számos új alkalmazást és innovatív üzleti lehetőséget 
teremthetnek a szállítási ágazatban.

Már számos európai szabályozás – például az eCall, az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
rendszer (ERTMS), a SafeSeaNet stb. – előrevetítette a műholdas szolgáltatások és a szállítás 
integrációját, és olyan új kihívások várnak ránk, mint a vezető nélküli járművek és az 
autonóm vezetés.

Az űrtechnológiák és a szállítási technológiák közötti stabil kapcsolat számos előnyt nyújt 
globális és európai szinten egyaránt, egy hatékonyabb közlekedésszervezés például csökkenti 
a károsanyag-kibocsátást és kezeli az éghajlatváltozás problémáját, a drónok növekvő 
használata továbbfejleszti a kézbesítési és postai szolgáltatásokat, a jobb légiforgalmi 
irányítás pedig csökkenti majd a járattörlések számát és a zajt.

Az Európai Bizottság javaslata a meglévő Galileo, EGNOS és Kopernikusz programokat 
összevonja, és hozzáad két új kezdeményezést, az SSA-t és a GOVSATCOM-ot. Ahogyan azt 
az európai űrpolitikában is kifejtették, egy teljesen integrált űrprogram kihasználja az 
alkotóelemek közötti szinergiát, növeli a hatékonyságot és a költséghatékonyságot. Egy 
egyedülálló és koherens keretrendszer ösztönzőleg hat a jövőbeli befektetésekre, növeli a 
láthatóságot és nagyobb rugalmasságot kínál.

Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus a többéves pénzügyi keret (TPK) 2021–2027 
elfogadása tekintetében.  Az osztrák elnökség elfogadta a kihívást és szoros ütemtervet 
határozott meg. Az Európai Parlament hajlandó ugyanezt a tempót diktálni.

A szigorú és szoros ütemterv miatt a vélemény a javaslat konkrét aspektusaira összpontosít, 
az űrtechnológiák és a szállítási szektor közötti kapcsolatra, a költségvetésre – az SSA, a 
GOVSATCOM és a több területet érintő tevékenységek tekintetében –, az irányításra, a 
védelemre, a kibervédelemre és -biztonságra, az űrdiplomáciára és az űrhozzáférésre.

Az űrágazat stratégiai fontosságú szerepet játszik a szárazföldi, tengeri, légi és űrközlekedés 
intelligensebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és 
integráltabbá tételében. Ugyanakkor egy növekvő, innovatív szállítási szektor növeli a 
minőségi és modern műholdas szolgáltatások iránti keresletet.

Ami az irányítást illeti, az új Európai Űrprogramügynökség köteles gondoskodni a GALILEO 
piaci felvételéről, ösztönözve a teljesen kompatibilis és interoperabilis európai eszközök –
például lapkakészletek (chipset) és vevőkészülékek – fejlesztését, valamint arról, hogy 
teljesen működőképes legyen minden szállítási módban.
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Az Európai Unió és a tagállamok sok létfontosságú infrastruktúrába befektetnek, köztük 
számos stratégiai jelentőségű infrastruktúrába is, amelyeket védeni kell. A föld körüli 
pályákon található konstellációk, műholdak és űrszemét mennyiségének növekedésével 
könnyebben létrejön egy olyan „forgalmi” helyzet, amely a működés biztonságát 
veszélyeztető ütközési kockázatot hordoz. Továbbá különböző típusú előre nem látható 
események – az „űridőjárás” – veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek 
elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében.

A biztonsági szektor szereplői számára a műholdas kommunikációhoz való biztonságos és 
garantált hozzáférés nélkülözhetetlen eszköz. A GOVSATCOM komponens kiemelten fontos 
a közlekedés, különösen a sarkvidéki tengeri szállítás, a légiforgalmi szolgáltatások és a pilóta 
nélküli légi járművek ellenőrzése és irányítása szempontjából.

A vélemény kiemeli a kibervédelem és -biztonság jelentőségét. Az európai – földi és 
világűrbe telepített – űrinfrastruktúra kibervédelme kulcsfontosságú szerepet játszik a 
rendszerek folyamatos működésének biztosításában, valamint azok folyamatos 
feladatvégzésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó képességének fenntartásában. Az 
űrpolitika hozzájárulhat a szállítás biztonságának fejlődéséhez a tengeri, közúti és légi 
szállítás területén, az üzemeltetők és az utasok számára egyaránt.

Az űrprogramnak kell biztosítania a független és versenyalapú hozzáférést a világűrhöz, 
valamint támogatnia kell az együttműködést más globális stratégiai partnerekkel a duplikáció 
elkerülése érdekében, továbbá elő kell segítenie egy őszinte gazdasági diplomácia kialakulását 
az ágazatban.

Habár a vélemény a cikkek és a preambulum egy részét nem érinti, az előadó még mindig 
dönthet úgy, hogy módosításokon keresztül javasol néhány változtatást. Az időszűke miatt 
egy a fő témákra összpontosító koherens megközelítés előterjesztése mellett döntött.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A világűrhöz kapcsolódó 
technológia, adatok és szolgáltatások 
nélkülözhetetlen elemeivé váltak az 
európaiak mindennapjainak, és alapvető 
szerepet játszanak számos stratégiai érdek 

(1) A világűrhöz kapcsolódó 
technológia, adatok és szolgáltatások 
nélkülözhetetlen elemeivé váltak az 
európaiak mindennapjainak, és alapvető 
szerepet játszanak számos stratégiai érdek 
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védelmében. Versenyképességét tekintve 
az Unió űripara már ma is a legjobbak 
között van a világon. Az új szereplők és az 
új műszaki megoldások megjelenése 
azonban forradalmi változásokat idéz elő a 
hagyományos ipari modellekben. Ezért 
létfontosságú, hogy az Unió továbbra is 
vezető szerepet töltsön be 
világviszonylatban és nagy fokú 
szabadsággal rendelkezzen a világűr 
területén való fellépésben, ösztönözze a 
tudományos és a műszaki haladást, és 
előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós 
gazdasági ágazatokban, különösen pedig a 
kis- és középvállalkozások, az induló 
vállalkozások és az innovatív 
vállalkozások körében a versenyképességet 
és az innovációs készséget.

védelmében. Versenyképességét tekintve 
az Unió űripara már ma is a legjobbak 
között van a világon. Az új szereplők és az 
új műszaki megoldások megjelenése 
azonban forradalmi változásokat idéz elő a 
hagyományos ipari modellekben. Ezért 
létfontosságú, hogy az Unió továbbra is 
vezető szerepet töltsön be 
világviszonylatban és nagy fokú 
szabadsággal rendelkezzen a világűr 
területén való fellépésben, ösztönözze a 
tudományos és a műszaki haladást, és 
előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós 
gazdasági ágazatokban, különösen pedig a 
kis- és középvállalkozások, az induló 
vállalkozások és az innovatív 
vállalkozások körében a versenyképességet 
és az innovációs készséget. Ugyanakkor 
meg kell teremteni a megfelelő 
körülményeket ahhoz, hogy egyenlő 
versenyfeltételek legyenek biztosítottak a 
főbb űripari versenytársakkal szemben.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió már az 1990-es évek 
végétől kezdve létrehozott saját 
kezdeményezéseket és programokat a 
világűr területén – előbb az európai 
geostacionárius navigációs lefedési 
szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a 
Kopernikusz programot –, amelyek az 
Unió polgárainak szükségleteit és a 
közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. 
Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani
ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem 
továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell 
ahhoz, hogy továbbra is élharcosai 
legyenek az új műszaki megoldások 
kifejlesztésének és a digitális ágazatban, 
illetve az informatikai és a kommunikációs 
technológia területén zajló 
átalakulásoknak, képesek legyenek 
kielégíteni a felhasználók új igényeit, és 
szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai 

(3) Az Unió már az 1990-es évek 
végétől kezdve létrehozott saját 
kezdeményezéseket és programokat a 
világűr területén – előbb az európai 
geostacionárius navigációs lefedési 
szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a 
Kopernikusz programot –, amelyek az 
Unió polgárainak szükségleteit és a 
közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. 
E kezdeményezéseknek nemcsak a 
folytonosságát kell biztosítani, hanem 
ismertségüket és igénybe vételüket is 
fokozni kell ahhoz, hogy továbbra is az új 
műszaki megoldások kifejlesztésének 
élvonalában álljanak, és átalakításokat 
gerjesszenek a digitális, informatikai és 
kommunikációs technológia területeken, 
valamint a közlekedési ágazatban, 
kielégítsék a felhasználók új igényeit, és 
képesek legyenek valamennyi érintett 
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célokat egyebek mellett az 
éghajlatváltozás – és különösen az Északi-
sarkvidéken zajló változások figyelemmel 
kísérése –, a biztonság és a katonai 
védelem területén.

ágazat, különösen a szállítási ágazat 
szakpolitikai prioritásainak 
előmozdítására.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Uniónak biztosítania kell, hogy 
szabadon, autonóm módon férjen hozzá a 
világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe 
vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a 
kritikus infrastruktúrára és technológiára, a 
közbiztonságra, valamint az Unió és az 
uniós tagállamok biztonságára –
alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, 
megbízható és költséghatékony módon 
férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság a 
felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 
189. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse 
európai szinten mind saját célú 
felhasználásra, mind pedig a mások céljaira 
való igény szerinti felhasználásra, ideértve 
a tagállamok általi felhasználást is. 
Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió 
továbbra is modern, hatékony és rugalmas 
felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. 
A tagállamok és az Európai Űrügynökség 
intézkedésein túlmenően a Bizottságnak 
meg kell fontolnia ezen infrastruktúra 
támogatásának lehetőségeit. Ezen belül 
lehetővé kell tenni, hogy azokban az 
esetekben, amikor egyértelműen 
megállapítható az európai uniós hozzáadott 
érték, a program szükségleteivel 
összhangban végzett felbocsátásokhoz 
szükséges földi űrinfrastruktúra 
karbantartása és korszerűsítése a program 
keretében – a költségvetési rendelettel 
összhangban – részleges finanszírozásban 
részesüljön, és ezáltal javuljon a program 

(4) Az Uniónak biztosítania kell, hogy 
szabadon, autonóm módon férjen hozzá a 
világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe 
vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a 
kritikus infrastruktúrára és technológiára, a 
közbiztonságra, valamint az Unió és az 
uniós tagállamok biztonságára –
alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, 
megbízható és költséghatékony módon 
férjen hozzá a világűrhöz, ideértve az 
alternatív felbocsátási technológiákat, 
illetve az innovatív rendszereket vagy 
szolgáltatásokat is. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság a 
felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 
189. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse 
európai szinten mind saját célú 
felhasználásra, mind pedig a mások céljaira 
való igény szerinti felhasználásra, ideértve 
a tagállamok általi felhasználást is. 
Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió 
továbbra is modern, hatékony és rugalmas 
felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. 
A tagállamok és az Európai Űrügynökség 
intézkedésein túlmenően a Bizottságnak 
meg kell fontolnia ezen infrastruktúra 
támogatásának lehetőségeit. Ezen belül 
lehetővé kell tenni, hogy azokban az 
esetekben, amikor egyértelműen 
megállapítható az európai uniós hozzáadott 
érték, a program szükségleteivel 
összhangban végzett felbocsátásokhoz 
szükséges földi űrinfrastruktúra 
karbantartása és korszerűsítése a program 
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költséghatékonysága. keretében – a költségvetési rendelettel 
összhangban – részleges finanszírozásban 
részesüljön, és ezáltal javuljon a program 
költséghatékonysága.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós űrágazat 
versenyképességének megerősítése és a 
saját rendszerek tervezésére, építésére és 
üzemeltetésére való képesség kialakítása 
érdekében az Uniónak támogatnia kell a 
teljes űrágazat létrehozását, növekedését és 
fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát 
modell kialakulását európai, regionális és 
nemzeti szinten az űrtechnológiai, a 
digitális és a felhasználói ágazatok 
együttműködését lehetővé tévő 
űrtechnológiai központok létrehozásával
kell támogatni. Az Uniónak helyénvaló 
előmozdítania az Unióban működő
űrtechnológiai vállalatok bővülését és 
sikerességét, és ennek érdekében – mivel 
az Unióban az űrágazatban működő induló 
vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik 
megfelelő módon magántőkéhez jutni –
indokolt többek között támogatnia a 
kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint 
innovációs partnerségeket létrehoznia (az 
„első szerződés” elve).

(5) Az uniós űrágazat 
versenyképességének megerősítése és a 
saját rendszerek tervezésére, építésére és 
üzemeltetésére való képesség kialakítása 
érdekében az Uniónak támogatnia kell a 
teljes űrágazat létrehozását, növekedését és 
fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát 
modell kialakulását európai, regionális és 
nemzeti szinten támogatni kell, többek 
között (de nem kizárólag) olyan 
kezdeményezések révén, mint az 
űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói 
ágazatok együttműködését lehetővé tévő 
űrtechnológiai központok. Az 
űrtechnológiai központoknak a digitális 
innovációs központokkal együttműködve 
kell előmozdítaniuk a vállalkozó kedvet és 
a vállalkozói készségeket. Az Uniónak 
helyénvaló előmozdítania az európai
űrtechnológiai vállalatok bővülését és 
sikerességét, és ennek érdekében – mivel 
az Unióban az űrágazatban működő induló 
vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik 
megfelelő módon magántőkéhez jutni –
indokolt többek között támogatnia a 
kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint 
innovációs partnerségeket létrehoznia (az 
„első szerződés” elve).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Földrajzi kiterjedése és a globális 
kihívások kezelésében való hasznossága 
miatt az Unió űrprogramja (a 
továbbiakban: program) hangsúlyos 
nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért 
lehetővé kell tenni a Bizottság számára, 
hogy az Unió nevében irányítsa és
koordinálja az Unió nemzetközi 
tevékenységét, különösen azért, mert ily 
módon megvédhetné az Unió és az uniós 
tagállamok érdekeit a nemzetközi 
fórumokon, ideértve a frekvencia területét 
is, előmozdíthatná az uniós technológia és 
ipar ügyét, és ösztönözhetné az 
együttműködést a képzés területén, 
figyelemmel annak szükségességére is, 
hogy a felek jogai és kötelezettségei 
tekintetében viszonosság álljon fenn. 
Különösen fontos, hogy az Unió a 
Bizottságon keresztül képviseltetve legyen 
a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program 
szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati 
szerveiben, ideértve az Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a 
Meteorológiai Világszervezetben.

(6) Földrajzi kiterjedése és a globális 
kihívások kezelésében való hasznossága 
miatt az Unió űrprogramja (a 
továbbiakban: program) hangsúlyos 
nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért 
lehetővé kell tenni a Bizottság számára, 
hogy az Unió nevében irányítsa és 
koordinálja az Unió nemzetközi 
tevékenységét, különösen azért, mert ily 
módon megvédhetné az Unió és az uniós 
tagállamok érdekeit a nemzetközi 
fórumokon, ideértve a frekvencia területét 
is. A Bizottságnak meg kell erősítenie a 
gazdasági diplomáciát, hogy ezáltal 
előmozdítsa az uniós technológia és ipar 
ügyét, és ösztönözze az együttműködést a 
képzés területén, figyelemmel annak 
szükségességére is, hogy a felek jogai és 
kötelezettségei tekintetében viszonosság 
álljon fenn, és nemzetközi szinten 
biztosított legyen a tisztességes verseny. 
Különösen fontos, hogy az Unió a 
Bizottságon keresztül képviseltetve legyen 
a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program 
szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati 
szerveiben, ideértve az Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a 
Meteorológiai Világszervezetben.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságnak a tagállamokkal és 
a főképviselővel közösen elő kell 
mozdítania a világűr minden 
szegmensében a felelős magatartást, és 
fontolóra kell vennie az ezzel a 
kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-
egyezményekhez való csatlakozás 
lehetőségét.

(7) A Bizottságnak a tagállamokkal és 
a főképviselővel közösen elő kell 
mozdítania a világűr minden 
szegmensében a felelős magatartást, 
különös tekintettel az űrszemét 
elterjedésének megakadályozását célzó 
megoldások kidolgozására, és fontolóra 
kell vennie az ezzel a kérdéskörrel 
foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való 
csatlakozás lehetőségét.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A program céljai hasonlóak más 
uniós programok, nevezetesen a Horizont 
Európa, az InvestEU Alap, az Európai 
Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért 
elő kell irányozni, hogy azokban az 
esetekben, amikor valóban ugyanazon 
költségelemek finanszírozására irányulnak, 
ezek a programok együttesen nyújtsanak 
finanszírozást, és ennek érdekében 
különösen – ott, ahol erre az irányítási 
módszerek lehetőséget adnak – lehetővé 
kell tenni az uniós programokból való 
kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a 
különböző források egymást követik, akár 
úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az 
együttes forrásfelhasználást, ideértve a 
fellépések közös finanszírozását, valamint 
a lehetőségek szabta keretek között az 
innovációs partnerségek és a 
vegyesfinanszírozási műveletek 
eszközének igénybevételét is. Ezért a
program végrehajtása során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a 
szinergiák kialakítását más kapcsolódó 
uniós programokkal, ami a lehetőségek 
szabta keretek között lehetővé teszi a 
kockázatfinanszírozáshoz jutást, az 
innovációs partnerségek létrehozását, 
valamint a halmozott vagy a vegyes 
finanszírozást.

(8) A program céljai hasonlóak más 
uniós programok, nevezetesen a Horizont 
Európa, az InvestEU Alap, az Európai 
Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért 
elő kell irányozni, hogy azokban az 
esetekben, amikor valóban ugyanazon 
költségelemek finanszírozására irányulnak, 
ezek a programok együttesen nyújtsanak 
finanszírozást, és ennek érdekében 
különösen – ott, ahol erre az irányítási 
módszerek lehetőséget adnak – lehetővé 
kell tenni az uniós programokból való 
kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a 
különböző források egymást követik, akár 
úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az 
együttes forrásfelhasználást, ideértve a 
fellépések közös finanszírozását, valamint 
a lehetőségek szabta keretek között az 
innovációs partnerségek és a 
vegyesfinanszírozási műveletek 
eszközének igénybevételét is. Ezért a 
program végrehajtása során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a 
szinergiák kialakítását más kapcsolódó 
uniós programokkal, ami a lehetőségek 
szabta keretek között lehetővé teszi a 
kockázatfinanszírozáshoz jutást, az 
innovációs partnerségek létrehozását, 
valamint a halmozott vagy a vegyes 
finanszírozást. Fontos biztosítani a 
Horizont Európa és más uniós programok 
révén kidolgozott megoldások és az 
űrprogram komponensei közötti 
folytonosságot.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A program szakpolitikai céljai 
továbbá beletartoznak az InvestEU Alap 
keretében finanszírozási és beruházási 
műveletekkel támogatható területekbe, 
különös tekintettel a „fenntartható 
infrastruktúra” és a „kutatás, innováció és 
digitalizáció” szakpolitikai keretre, és 
megvalósításukhoz felhasználhatók az 
InvestEU Alap finanszírozási eszközei és 
költségvetési garanciái. A pénzügyi 
támogatás lehetőségével – arányos módon 
– azokban az esetekben indokolt élni, 
amikor a piac nem működik megfelelően 
vagy a befektetési környezet nem 
optimális, és biztosítani kell, hogy a 
fellépések ne mutassanak átfedéseket 
egymással, ne szorítsák ki a 
magánfinanszírozást, és ne torzítsák a 
belső piaci versenyt. A fellépéseknek 
egyértelmű európai hozzáadott értékkel 
kell rendelkezniük.

(9) A program szakpolitikai céljai 
továbbá beletartoznak az InvestEU Alap 
keretében finanszírozási és beruházási 
műveletekkel támogatható területekbe, 
különös tekintettel a „fenntartható 
infrastruktúra” és a „kutatás, innováció és 
digitalizáció” szakpolitikai keretre, és 
megvalósításukhoz felhasználhatók az 
InvestEU Alap finanszírozási eszközei és 
költségvetési garanciái. A pénzügyi 
támogatás lehetőségével – arányos módon 
– azokban az esetekben indokolt 
ösztönözni a beruházásokat, amikor a piac 
nem működik megfelelően vagy a 
befektetési környezet nem optimális, és 
biztosítani kell, hogy a fellépések ne 
mutassanak átfedéseket egymással, ne 
szorítsák ki a magánfinanszírozást, és ne 
torzítsák a belső piaci versenyt. A 
fellépéseknek egyértelmű európai 
hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A programnak ki kell aknáznia az 
űripari és a szállítási ágazat szinergiáit, 
figyelembe véve, hogy az űrtechnológiák 
stratégiai szerepet játszanak a szárazföldi, 
tengeri, légi és űrszállítás intelligensebbé, 
hatékonyabbá, biztonságosabbá, 
megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és 
integráltabbá tételében, ugyanakkor egy 
növekvő, innovatív szállítási ágazat növeli 
az innovatív és korszerű űrtechnológiák 
iránti igényt.
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Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unió általános érdekének 
védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a 
feladat, hogy végrehajtsa a programot, 
általános szinten viselje a felelősséget a 
programért, és előmozdítsa igénybevételét. 
A különböző érdekeltek erőforrásainak és 
szakértelmének optimális kihasználása 
érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság 
számára, hogy egyes feladatokat más 
jogalanyokra ruházzon. Továbbá a 
Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, 
hogy meghatározza a rendszerek 
megvalósításához és a szolgáltatások 
fejlődéséhez szükséges fő műszaki és 
operatív előírásokat.

(27) Az Unió általános érdekének 
védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a 
feladat, hogy felügyelje a program 
végrehajtását, általános szinten viselje a 
felelősséget a programért, és előmozdítsa 
igénybevételét. A különböző érdekeltek 
erőforrásainak és szakértelmének optimális 
kihasználása érdekében lehetővé kell tenni 
a Bizottság számára, hogy egyes 
feladatokat más jogalanyokra ruházzon. 
Továbbá a Bizottság van a legjobb 
helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a 
rendszerek megvalósításához és a 
szolgáltatások fejlődéséhez szükséges, 
magas szintű követelményeket.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A 912/2010/EU rendelettel 
létrehozott Európai GNSS Ügynökség 
helyett annak jogutódjaként létrejövő Az 
Európai Unió Űrprogramügynöksége (a 
továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy –
különösen a biztonság területén –
hozzájáruljon a program megvalósításához. 
Egyes, a biztonsággal és a program 
promóciójával összefüggő feladatokkal 
ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A 
biztonság területén különösen –
figyelemmel az ezen a területen szerzett 
tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt 
viselnie a felelősséget az űrágazatban 
végrehajtott összes uniós fellépés 
biztonsági akkreditációjával összefüggő 
feladatokért. Emellett az Ügynökségnek el 
kell látnia mindazokat a feladatokat, 
amelyeket a Bizottság egy vagy több, a 

(28) A 912/2010/EU rendelettel 
létrehozott Európai GNSS Ügynökség 
helyett annak jogutódjaként létrejövő Az 
Európai Unió Űrprogramügynöksége (a 
továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy –
különösen a biztonság, a kommunikáció, a 
felhasználók általi igénybevétel, a 
piacfejlesztés, a hasznosítás stb. 
tekintetében – hozzájáruljon a program 
megvalósításához. Egyes, a biztonsággal és 
a program kiberbiztonságával, valamint a 
szolgáltatások és a downstream ágazat 
előmozdításával összefüggő feladatokkal 
ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A 
biztonság területén különösen –
figyelemmel az ezen a területen szerzett 
tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt 
viselnie a felelősséget az űrágazatban 
végrehajtott összes uniós fellépés 
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programmal kapcsolatos további konkrét 
feladatokat meghatározó hozzájárulási 
megállapodással átad neki.

biztonsági akkreditációjával összefüggő 
feladatokért. Emellett az Ügynökségnek el 
kell látnia mindazokat a feladatokat, 
amelyeket a Bizottság egy vagy több, a 
programmal kapcsolatos további konkrét 
feladatokat meghatározó hozzájárulási 
megállapodással átad neki.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A világűrrel kapcsolatos 
tevékenységnek az Unió gazdasága és az 
Unió polgárainak élete szempontjából vett 
fontossága, valamint az érintett rendszerek 
és az érintett rendszereken alapuló 
alkalmazások kettős felhasználású 
természete miatt a programnak – különösen 
az Unió és az uniós tagállamok érdekeinek 
védelme érdekében, ideértve a minősített 
adatok és más nem minősített különleges 
adatok védelmét is – kiemelten törekednie 
kell a fokozott biztonság elérésére és 
fenntartására.

(32) A világűrrel kapcsolatos 
tevékenységnek az Unió gazdasága és az 
Unió polgárainak élete szempontjából vett 
fontossága, valamint az érintett rendszerek 
és az érintett rendszereken alapuló 
alkalmazások kettős felhasználású 
természete miatt a programnak – különösen 
az Unió és az uniós tagállamok, valamint 
az utasok érdekeinek védelme érdekében, 
ideértve a minősített adatok és más nem 
minősített különleges adatok védelmét is –
kiemelten törekednie kell a fokozott 
biztonság elérésére és fenntartására.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A program különleges jellege és 
összetettsége, valamint a biztonság 
területével fennálló kapcsolata miatt a 
biztonsági akkreditáció területén elismert 
és jól megalapozott elveket kell követni. 
Ezért elengedhetetlen, hogy a biztonsági 
akkreditációs tevékenység végzése az Unió 
és az uniós tagállamok biztonsága iránti 
kollektív felelősség alapján, konszenzusra 
törekedve, a biztonsági kérdésekben 
érintett valamennyi szereplő részvételével 

(A magyar változatot nem érinti.)      



AD\1165367HU.docx 13/67 PE626.706v02-00

HU

történjék, és kialakításra kerüljenek a 
folyamatos kockázatmonitoring eljárásai. 
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy a 
műszaki biztonsági akkreditációval 
kapcsolatos feladatokat olyan szakemberek 
lássák el, akik az összetett rendszerek 
akkreditálása területén kellő 
felkészültséggel, valamint megfelelő szintű 
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A földi és űrbeli európai 
űrinfrastruktúrák kiberbiztonsága 
kulcsfontosságú a rendszerek folyamatos 
működésének biztosításához, és hogy azok 
ténylegesen képesek legyenek 
folyamatosan ellátni a feladataikat és 
biztosítani az igényelt szolgáltatásokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Fejlett kommunikációs képességek 
birtokában a rendkívül pontos műholdas 
helymeghatározás hozzájárul ahhoz, hogy 
a gépkocsi-, repülőgép- és hajóforgalom 
terén modern és megbízható szállítási 
ágazatról beszélhessünk. Optimalizálja a 
flottamenedzsmentet, a hajók nyomon 
követhetőségét, az összeütközések 
elkerülését, a sebesség-ellenőrzést, a 
hajók manőverezésének segítését, 
valamint a szállítási tevékenységgel 
kapcsolatos számos egyéb tevékenységet.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az EGNOS célja a meglévő 
globális navigációs műholdrendszerek, 
különösen pedig a Galileo rendszer által a 
nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott 
jelek minőségének javítása. Az EGNOS 
által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban 
a tagállamok földrajzilag Európában fekvő 
területeit kell lefedniük, ideértve ebben az 
összefüggésben az Azori-szigetek, a 
Kanári-szigetek és Madeira területét is; a 
cél az, hogy e területek lefedése 2025 
végéig megtörténjék. Az EGNOS 
szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a 
műszaki kötöttségek szabta határokon belül 
– az életbiztonsági szolgáltatás esetében 
nemzetközi megállapodások alapján –
kiterjeszthető lehet a világ más területeire 
is. Az (EU) [2018/XXX] rendelet [EASA-
rendelet] és a Galileo által nyújtott 
szolgáltatások minőségére vonatkozóan a 
légi közlekedés szempontjából szükséges 
ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, 
hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek 
valóban segíthetik a légi járművek 
helyzetének meghatározását, légiforgalmi 
szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs 
szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy 
regionális kiegészítő (pontosító) 
rendszerek, mint például Európában az 
EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.

(40) Az EGNOS célja a meglévő 
globális navigációs műholdrendszerek, 
különösen pedig a Galileo rendszer által a 
nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott 
jelek minőségének javítása. Az EGNOS 
által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban 
a tagállamok földrajzilag Európában fekvő 
területeit kell lefedniük, ideértve ebben az 
összefüggésben az Azori-szigetek, a 
Kanári-szigetek és Madeira területét is; a 
cél az, hogy e területek lefedése 2025 
végéig megtörténjék. Az EGNOS 
szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a 
műszaki kötöttségek szabta határokon belül 
– az életbiztonsági szolgáltatás esetében 
nemzetközi megállapodások alapján –
kiterjeszthető lehet a világ más területeire 
is. Az (EU) [2018/XXX] rendelet [EASA-
rendelet] és a Galileo által nyújtott 
szolgáltatások minőségére és biztonsági 
teljesítményére vonatkozóan a légi 
közlekedés szempontjából szükséges 
ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, 
hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek 
valóban segíthetik a légi járművek 
helyzetének meghatározását, légiforgalmi 
szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs 
szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy 
regionális kiegészítő (pontosító) 
rendszerek, mint például Európában az 
EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.

Indokolás

A javaslat tárgyalja a védelmi szempontok jelentőségét, de nem emeli ki elegendő mértékben 
az ugyanolyan – különösen a szállítási szektor számára – fontos biztonsági szempontokat.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Különösen fontos biztosítani a 
Galileo és az EGNOS rendszer által 
nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, 
fenntarthatóságát és jövőbeni rendelkezésre 
állását. Változó világunkban, a gyors piaci 
fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a 
rendszereket tovább is kell fejleszteni, 
újabb generációjukat elő kell készíteni.

(41) Különösen fontos biztosítani a 
Galileo és az EGNOS rendszer által 
nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, 
fenntarthatóságát, biztonsági teljesítményét 
és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó 
világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett 
ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is 
kell fejleszteni, újabb generációjukat elő 
kell készíteni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A Galileo és az EGNOS 
szolgáltatásai kihasználásának 
támogatása, valamint a downstream 
szolgáltatások elősegítése érdekében –
különös tekintettel szállítási szektorra – az 
illetékes hatóságoknak nemzetközi szinten 
egységes szabványokat és tanúsítási 
rendszereket kellene kidolgozniuk.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A Galileo és az EGNOS által –
különösen a biztonság területén – kínált 
társadalmi-gazdasági előnyök minél 
nagyobb kihasználása érdekében azokban 
az esetekben, amikor az indokolt és 
előnyös, elő kell mozdítani az EGNOS és a 
Galileo által kínált szolgáltatások 
igénybevételét az Unió más 
szakpolitikáiban.

(46) A Galileo és az EGNOS által –
különösen a biztonság és a védelem, a 
környezeti fenntarthatóság és a mobilitás 
területén – kínált társadalmi-gazdasági 
előnyök maximalizálása érdekében elő 
kell mozdítani az EGNOS és a Galileo által 
nyújtott szolgáltatások igénybevételét az 
Unió más szakpolitikáiban, különösen a 
szállítási ágazatban.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A Kopernikusz célja, hogy önálló 
hozzáférést biztosítson a környezeti 
ismeretekhez és biztosítsa a Föld-
megfigyelési és a geoinformációs 
szolgáltatások legfontosabb technológiáit, 
ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió 
számára a független döntéshozatalt és 
fellépést egyebek mellett olyan területeken, 
mint a környezetvédelem, az 
éghajlatváltozás, a polgári védelem, a 
biztonság és a digitális gazdaság.

(47) A Kopernikusz célja, hogy önálló 
hozzáférést biztosítson a környezeti 
ismeretekhez és biztosítsa a Föld-
megfigyelési és a geoinformációs 
szolgáltatások legfontosabb technológiáit, 
ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió 
számára a független döntéshozatalt és 
fellépést egyebek mellett olyan területeken, 
mint a környezetvédelem, az 
éghajlatváltozás, a közlekedés, a polgári 
védelem, a biztonság és a digitális 
gazdaság.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatbeszerzés területén a 
Kopernikusz keretében végzett 
tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, 
hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő 
világűr-infrastruktúrát, előkészítse a 
műholdak hosszú távú élettartam végi 
lecserélését, továbbá új megfigyelési 
rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket 
kezdeményezzen a globális 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
kezelésének támogatása (például az emberi 
tevékenységből eredő szén-dioxid-
kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-
kibocsátások nyomon követése) céljából. A 
Kopernikusz keretében végzett 
tevékenységnek ki kell terjesztenie a 
globális megfigyelést a sarkvidéki 
területekre, továbbá támogatnia kell a 

(52) Az adatbeszerzés területén a 
Kopernikusz keretében végzett 
tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, 
hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő 
világűr-infrastruktúrát és a földi szegmenst 
alkotó infrastruktúrát, előkészítse a 
műholdak hosszú távú élettartam végi 
lecserélését, továbbá új megfigyelési 
rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket 
kezdeményezzen (ezek 
megvalósíthatóságát az Európai 
Űrügynökség jelenleg vizsgálja) a globális 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
kezelésének támogatása (például az emberi 
tevékenységből eredő szén-dioxid-
kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-
kibocsátások nyomon követése). A 
Kopernikusz keretében végzett 
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környezetvédelmi szabályok betartatását, a 
jogszabályokon alapuló környezetvédelmi 
nyomon követést és jelentéstételt és az 
innovatív környezeti alkalmazásokat 
(például növénytermesztési 
hozammonitoring, vízgazdálkodási 
alkalmazások és korszerű tűzvédelmi 
megfigyelés). Ennek keretében a 
Kopernikusznak a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használnia az előző 
finanszírozási időszakban (2014–2020) 
rendelkezésére bocsátott eszközöket és 
élnie kell azok multiplikátorhatásával, 
miközben kapacitásainak további 
kiegészítése céljából új működési és üzleti 
modellekkel is kísérleteznie kell. A 
biztonság területén jelentkező változó 
felhasználói igények kielégítése érdekében 
a Kopernikusznak a tagállamokkal 
meglévő sikeres partnerségek 
kihasználásával és megfelelő irányítási 
mechanizmusok alkalmazásával tovább 
kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

tevékenységnek ki kell terjesztenie a 
globális megfigyelést a sarkvidéki 
területekre, továbbá támogatnia kell a 
környezetvédelmi szabályok betartatását, a 
jogszabályokon alapuló környezetvédelmi 
nyomon követést és jelentéstételt és az 
innovatív környezeti alkalmazásokat 
(például növénytermesztési 
hozammonitoring, vízgazdálkodási 
alkalmazások és korszerű tűzvédelmi 
megfigyelés). Ennek keretében a 
Kopernikusznak a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használnia az előző 
finanszírozási időszakban (2014–2020) 
rendelkezésére bocsátott eszközöket és 
élnie kell azok multiplikátorhatásával, 
miközben kapacitásainak további 
kiegészítése céljából új működési és üzleti 
modellekkel is kísérleteznie kell. A 
biztonság területén jelentkező változó 
felhasználói igények kielégítése érdekében 
a Kopernikusznak a tagállamokkal 
meglévő sikeres partnerségek 
kihasználásával és megfelelő irányítási 
mechanizmusok alkalmazásával tovább 
kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A Kopernikusz megvalósítása során 
a Bizottságnak az űreszközök 
fejlesztésével és beszerzésével, az 
adatokhoz való hozzáféréssel és a célzott 
programok végrehajtásával kapcsolatban –
a megfelelő esetekben – támaszkodnia kell 
azokra az európai nemzetközi 
szervezetekre, köztük az Európai 
Űrügynökségre, amelyekkel korábban már 
partnerséget alakított ki. Emellett a 
Bizottságnak a célzott programok 
végrehajtásával kapcsolatban – annak 
szakértelméhez és feladatköréhez igazodva 
– az Eumetsatra is támaszkodnia kell. A 

(61) A Kopernikusz megvalósítása során 
a Bizottságnak az űreszközök 
fejlesztésével és beszerzésével, az 
adatokhoz való hozzáféréssel és a célzott 
programok végrehajtásával kapcsolatban –
a megfelelő esetekben – támaszkodnia kell 
azokra az európai nemzetközi 
szervezetekre, köztük az Európai 
Űrügynökségre, amelyekkel korábban már 
partnerséget alakított ki. Emellett a 
Bizottságnak a célzott programok 
végrehajtásával kapcsolatban – annak 
szakértelméhez és feladatköréhez igazodva 
– az Eumetsatra is támaszkodnia kell. A 
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szolgáltatások területén a Bizottságnak 
megfelelő módon ki kell használnia az 
uniós ügynökségek, köztük az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai 
Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, 
valamint a kormányközi alapon működő 
Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai 
Központja speciális kapacitásait, és élnie 
kell a tengeri környezetre irányuló 
monitoringszolgáltatások területén a 
Mercator Ocean cégen keresztül már 
megvalósított európai beruházások adta 
lehetőségekkel. A biztonság 
vonatkozásában – a főképviselővel együtt –
átfogó uniós szintű megközelítés 
kialakítására kell törekedni. A Bizottság 
Közös Kutatóközpontja (JRC) már a 
kezdetektől fogva aktív szerepet játszott a 
GMES kezdeményezésben, és támogatást 
nyújtott a Galileo és az űridőjárás területén 
folytatott fejlesztési tevékenység számára. 
A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) 
már a kezdetektől fogva aktív szerepet 
játszott a GMES kezdeményezésben, és 
támogatást nyújtott a Galileo és az 
űridőjárás területén folytatott fejlesztési 
tevékenység számára. a 377/2014/EU 
rendelet szerint; a JRC működteti a 
Kopernikusz katasztrófakezelési 
szolgáltatását és a Kopernikusz 
szárazföldmonitoring-szolgáltatásának 
globális komponensét; A Bizottságnak a 
program végrehajtásához a továbbiakban is 
támaszkodnia kell a JRC tudományos és 
műszaki tanácsaira.

szolgáltatások területén a Bizottságnak 
megfelelő módon ki kell használnia az 
uniós ügynökségek, köztük az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai 
Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, 
valamint a kormányközi alapon működő 
Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai 
Központja speciális kapacitásait, és élnie 
kell a tengeri környezetre irányuló 
monitoringszolgáltatások területén a 
Mercator Ocean cégen keresztül már 
megvalósított európai beruházások adta 
lehetőségekkel. Az éghajlatváltozás 
leküzdésére, többek között a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására irányuló 
intézkedések, valamint a biztonság 
vonatkozásában – a főképviselővel együtt –
átfogó uniós szintű megközelítés 
kialakítására kell törekedni. A Bizottság 
Közös Kutatóközpontja (JRC) már a 
kezdetektől fogva aktív szerepet játszott a 
GMES kezdeményezésben, és támogatást 
nyújtott a Galileo és az űridőjárás területén 
folytatott fejlesztési tevékenység számára. 
A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) 
már a kezdetektől fogva aktív szerepet 
játszott a GMES kezdeményezésben, és a 
377/2014/EU rendelet szerint támogatást 
nyújtott a Galileo és az űridőjárás 
területén folytatott fejlesztési tevékenység 
számára; a JRC működteti a Kopernikusz 
katasztrófakezelési szolgáltatását és a 
Kopernikusz szárazföldmonitoring-
szolgáltatásának globális komponensét; A 
Bizottságnak a program végrehajtásához a 
továbbiakban is támaszkodnia kell a JRC 
tudományos és műszaki tanácsaira.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Az űridőjárás szélsőséges és 
intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a 

(70) Az űridőjárás szélsőséges és 
intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a 
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polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek
elő a világűrbe telepített és a földi 
infrastruktúra működésében. Ezért a 
program részeként létre kell hozni egy, az 
űridőjárással foglalkozó funkciót, 
amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos 
kockázatok és a kapcsolódó felhasználói 
igények értékelése, az űridőjárás 
jelenségeivel kapcsolatos 
tudatosságnövelés, az űridőjárással 
összefüggő felhasználó-központú 
szolgáltatások megvalósításának 
biztosítása, valamint a tagállami 
képességek javítása az űrmeteorológiai 
szolgáltatások területén. A Bizottságnak a
felhasználói igények, a kockázatok és a 
műszaki felkészültség figyelembevételével 
meg kell határoznia, mely ágazatok 
élveznek előnyt az űridőjárással 
kapcsolatos operatív szolgáltatások 
igénybevételében. Hosszú távon más 
ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. 
A szolgáltatásoknak a felhasználók 
igényeihez igazodó uniós szintű 
megvalósítása célzott, koordinált, 
folyamatos kutatási-fejlesztési 
tevékenységet igényel az űrmeteorológiai 
szolgáltatások fejlődésének támogatása 
területén. Az űrmeteorológiai 
szolgáltatások megvalósításának a meglévő 
nemzeti és uniós képességeken kell 
alapulnia, és lehetővé kell tennie a 
tagállamok széles körű részvételét, 
valamint a magánszektornak a folyamatba 
való bekapcsolódását.

polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek 
elő a világűrbe telepített és a földi 
infrastruktúra működésében. Ezért a 
program részeként létre kell hozni egy, az 
űridőjárással foglalkozó funkciót, 
amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos 
kockázatok és a kapcsolódó felhasználói 
igények értékelése, az űridőjárás 
jelenségeivel kapcsolatos 
tudatosságnövelés, az űridőjárással 
összefüggő felhasználó-központú 
szolgáltatások megvalósításának 
biztosítása, valamint a tagállami 
képességek javítása az űrmeteorológiai 
szolgáltatások területén. A Bizottságnak a 
felhasználói igények, a kockázatok és a 
műszaki felkészültség figyelembevételével 
meg kell határoznia, mely ágazatok 
élveznek előnyt az űridőjárással 
kapcsolatos operatív szolgáltatások 
igénybevételében. Hosszú távon más 
ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. 
A szolgáltatásoknak a felhasználók 
igényeihez igazodó uniós szintű 
megvalósítása célzott, koordinált, 
folyamatos kutatási-fejlesztési 
tevékenységet igényel az űrmeteorológiai
szolgáltatások fejlődésének támogatása 
területén. Az űrmeteorológiai 
szolgáltatások megvalósításának a meglévő 
nemzeti és uniós képességeken kell 
alapulnia, és lehetővé kell tennie a 
tagállamok, nemzetközi szervezetek széles 
körű részvételét, valamint a 
magánszektornak a folyamatba való 
bekapcsolódását.

Indokolás

A módosítás célja, hogy támaszkodni lehessen az olyan szervezetek, mint az ESA vagy az 
EUMETSAT űrmeteorológia terén már meglevő felkészültségére.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A Bizottságnak az Európa jövőjéről 
szóló fehér könyve25, a 27 EU-tagállam 
állam-, illetve kormányfőinek Római 
Nyilatkozata26, valamint az Európai 
Parlament több állásfoglalása emlékeztet 
arra, hogy az EU-ra fontos szerep hárul egy 
olyan biztonságos és ellenállóképes Európa 
kialakításában, amely képes kezelni a 
regionális konfliktusokat, a 
terrorizmusveszélyt, a 
kiberfenyegetettséget, az erősödő 
migrációs nyomást és más hasonló 
kihívásokat. A műholdas 
kommunikációhoz való biztonságos és 
garantált hozzáférés elengedhetetlen 
eszköze a biztonság területén működő 
szervezeteknek, és e kulcsfontosságú 
biztonsági erőforrás uniós szintű egységbe 
szervezése és megosztása erősíti a 
polgárainak védelmet nyújtó Uniót.

(71) A Bizottságnak az Európa jövőjéről 
szóló fehér könyve25, a 27 EU-tagállam 
állam-, illetve kormányfőinek Római 
Nyilatkozata26, valamint az Európai 
Parlament több állásfoglalása emlékeztet 
arra, hogy az EU-ra fontos szerep hárul egy 
olyan fenntartható, biztonságos és 
ellenállóképes Európa kialakításában, 
amely képes kezelni az éghajlatváltozás 
hatásait, a regionális konfliktusokat, a 
terrorizmusveszélyt, a 
kiberfenyegetettséget, az erősödő 
migrációs nyomást és más hasonló 
kihívásokat. A műholdas 
kommunikációhoz való biztonságos és 
garantált hozzáférés elengedhetetlen 
eszköze a biztonság területén működő 
szervezeteknek, és e kulcsfontosságú 
biztonsági erőforrás uniós szintű egységbe 
szervezéséhez és megosztásához.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf 

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) A Govsatcom kiépítésének első 
szakaszában (körülbelül 2025-ig) a 
szolgáltatás a magánszektorbeli szereplők 
és a tagállamok meglévő kapacitásain fog 
alapulni. Az első szakaszban a 
szolgáltatások fokozatosan kerülnek 
bevezetésre, elsőként az uniós szintű 
felhasználók számára. Amennyiben az 
első szakasz folyamán a kínálat és a 

(76) A Govsatcom kiépítésének első 
szakaszában (körülbelül 2025-ig) a 
szolgáltatás a magánszektorbeli szereplők 
és a tagállamok meglévő kapacitásain fog 
alapulni. Az első szakaszban a 
szolgáltatások fokozatosan kerülnek 
bevezetésre. Amennyiben az első szakasz 
folyamán a kínálat és a kereslet részletes 
elemzése azt mutatja, hogy ez a kereslet 
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kereslet részletes elemzése azt mutatja, 
hogy ez a kereslet alakulása tükrében nem 
elegendő, olyan döntés hozható, hogy a 
rendszer a második szakaszába lép, és egy 
vagy több köz-magán társuláson keresztül, 
például az uniós műhold-üzemeltetők 
részvételével megkezdődik a világűrben az 
igényekre szabott kiegészítő infrastruktúra 
vagy képességek létrehozása.

alakulása tükrében nem elegendő, olyan 
döntés hozható, hogy a rendszer a második 
szakaszába lép, és egy vagy több köz-
magán társuláson keresztül, például az 
uniós műhold-üzemeltetők részvételével 
megkezdődik a világűrben az igényekre 
szabott kiegészítő infrastruktúra vagy 
képességek létrehozása.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) A műholdas kommunikáció 
igénybevevői számára a legfontosabb 
üzemi interfész a felhasználói berendezés.
Az EU által a Govsatcom kapcsán 
alkalmazott megközelítésből következően a 
legtöbb felhasználó a Govsatcom-
szolgáltatások igénybevételére a meglévő 
felhasználói berendezéseit használhatja, 
amennyiben azok uniós technológián 
alapulnak.

(78) A műholdas kommunikáció 
igénybevevői számára a legfontosabb 
üzemi interfész a felhasználói berendezés. 
Az EU által a Govsatcom kapcsán 
alkalmazott megközelítésből következően 
lehetővé kel tenni, hogy a legtöbb 
felhasználó a Govsatcom-szolgáltatások 
igénybevételére a meglévő felhasználói 
berendezéseit használhassa.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86) A programhoz rendelt 
infrastruktúra további kutatást és 
innovációt tehet szükségessé, amelynek 
támogatása a Horizont Európa 
keretprogram keretei között történhet, és 
amelynek során törekedni kell az Európai 
Űrügynökség által e területen folytatott 
tevékenységgel való koherenciára. A 
Horizont Európa keretprogrammal fennálló 
szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a 
stratégiai kutatás- és innovációtervezési 
folyamat keretében azonosításra és 

(86) A programhoz rendelt 
infrastruktúra további kutatást és 
innovációt tehet szükségessé, amelynek 
támogatása a Horizont Európa 
keretprogram keretei között történhet, és 
amelynek során törekedni kell az Európai 
Űrügynökség által e területen folytatott 
tevékenységgel való koherenciára. A 
Horizont Európa keretprogrammal fennálló 
szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a 
stratégiai kutatás- és innovációtervezési 
folyamat keretében azonosításra és 
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meghatározásra kerüljenek az űrágazat 
kutatási és innovációs igényei. A program 
által térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott űradatok és szolgáltatások 
segítségével áttörést jelentő megoldások 
születhetnek a kutatás és az innováció 
keretében, ideértve a Horizont Európa 
keretprogramot is, egyebek mellett a 
fenntartható élelmezés és a fenntartható 
természeti erőforrások, az éghajlati 
változások nyomon követése, az intelligens 
városok, az automatizált járművek, a 
biztonság és a katasztrófavédelem 
területén. A Horizont Európa keretprogram 
stratégiai tervezési folyamata azonosítani 
fogja azokat a kutatási és innovációs 
tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik 
az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, 
ezen belül a Galileo, az EGNOS és a 
Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási 
infrastruktúra, különösen pedig a lokális
figyelőhálózatok alapvető elemét fogják 
képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat 
megalapozó lokális megfigyelési 
infrastruktúrának.

meghatározásra kerüljenek az űrágazat 
kutatási és innovációs igényei. Fontos, 
hogy biztosított legyen a Horizont Európa 
keretében kidolgozott megoldások, 
valamint az űrprogram komponenseihez 
tartozó műveletek közötti folytonosság. A 
program által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott űradatok és 
szolgáltatások segítségével áttörést jelentő 
megoldások születhetnek a a fontosabb 
európai szakpolitikákkal, többek között a 
közlekedési ágazattal kapcsolatos kutatás 
és az innováció keretében, ideértve a 
Horizont Európa keretprogramot is. A 
Horizont Európa keretprogram stratégiai 
tervezési folyamata azonosítani fogja 
azokat a kutatási és innovációs 
tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik 
az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, 
ezen belül a Galileo, az EGNOS és a 
Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási 
infrastruktúra, különösen pedig a lokális 
figyelőhálózatok alapvető elemét fogják 
képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat 
megalapozó lokális megfigyelési 
infrastruktúrának.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) A 912/2010/EU rendelet a Galileo 
és az EGNOS műholdas navigációs 
programok egyes aspektusaival kapcsolatos 
igazgatási feladatok ellátására létrehozott 
egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS 
Ügynökséget. E rendelet rendelkezik 
különösen arról, hogy az Európai GNSS 
Ügynökség új feladatokat kap, éspedig 
nemcsak a Galileo és az EGNOS 
rendszereivel, hanem a program más 
komponenseivel összefüggésben is, 
különösen a biztonsági akkreditáció 
területén. Ezért az Európai GNSS 
Ügynökség elnevezését, feladatait és 

(87) A 912/2010/EU rendelet a Galileo 
és az EGNOS műholdas navigációs 
programok egyes aspektusaival kapcsolatos 
igazgatási feladatok ellátására létrehozott 
egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS 
Ügynökséget. E rendelet rendelkezik 
különösen arról, hogy az Európai GNSS 
Ügynökség új feladatokat kap, éspedig 
nemcsak a Galileo és az EGNOS 
rendszereivel, hanem a program más 
komponenseivel összefüggésben is, 
különösen a biztonsági akkreditáció és a 
kiberbiztonság területén. Ezért az Európai 
GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait 
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szervezeti felépítését megfelelő módon 
módosítani kell.

és szervezeti felépítését megfelelő módon 
módosítani kell.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Feladatainak kiterjesztésére való 
tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán 
a Galileo és az EGNOS rendszereihez 
kapcsolódnak, az Európai GNSS 
Ügynökséget át kell alakítani. Ugyanakkor 
azonban az Ügynökség keretében 
biztosítani kell az Európai GNSS 
Ügynökség tevékenységének 
folytonosságát, ideértve a jogok és a 
kötelezettségek, a személyi állomány, 
valamint valamennyi már meghozott 
döntés érvényessége folytonosságát is.

(88) Feladatainak kiterjesztésére való 
tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán 
a Galileo és az EGNOS rendszereihez 
kapcsolódnak, az Európai GNSS 
Ügynökséget át kell alakítani. Az 
Ügynökségre bízott feladatok esetén a 
Bizottság gondoskodik a megfelelő 
finanszírozásról az ilyen feladatok 
irányításához és végrehajtásához, beleértve 
a megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokat is. Ugyanakkor azonban az 
Ügynökség keretében biztosítani kell az 
Európai GNSS Ügynökség 
tevékenységének folytonosságát, ideértve a 
jogok és a kötelezettségek, a személyi 
állomány, valamint valamennyi már 
meghozott döntés érvényessége 
folytonosságát is.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „az űridőjárás eseményei”: a Nap és 
a Föld közötti világűrbeli környezet 
természetes változásai, ideértve egyebek 
mellett a napkitöréseket, a Napból érkező 
nagy energiájú részecskéket, a napszelet, 
valamint azokat a koronakidobódásokat, 
amelyek a Földre potenciálisan kiható 
napviharokat (geomágneses viharokat, 
szoláris sugárviharokat és ionoszféra-
zavarokat) okozhatnak;

(2) „az űridőjárás eseményei”: a Nap és 
a Föld közötti világűrbeli környezet 
természetes változásai, ideértve egyebek 
mellett a napkitöréseket, a Napból érkező 
nagy energiájú részecskéket, a napszelet, 
valamint azokat a koronakidobódásokat, 
amelyek a Földre és a világűrbe telepített 
infrastruktúrára potenciálisan kiható 
napviharokat (geomágneses viharokat, 
szoláris sugárviharokat és ionoszféra-
zavarokat) okozhatnak;
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Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a 
Föld körüli pályán haladó objektumok 
nyomon követése” (SST) komponens 
keretében az űrobjektumoknak az SST-
érzékelők által rögzített fizikai paraméterei 
és az űrobjektumok keringési pályájára 
vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt 
adatok alapján meghatározott paraméterek;

(10) „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a 
Föld körüli pályán haladó objektumok 
nyomon követése” (SST) komponens 
keretében az űrobjektumoknak és az 
űrszemétnek az SST-érzékelők által 
rögzített fizikai paraméterei és az 
űrobjektumok keringési pályájára 
vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt 
adatok alapján meghatározott paraméterek;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) „SST-érzékelő”: olyan eszköz vagy 
eszközök, a földfelszínre vagy a világűrbe 
telepített radarok, lézerek vagy teleszkópok 
olyan együttese, amely képes az 
űrobjektumok fizikai paramétereinek, 
például méretének, helyzetének és 
sebességének mérésére;

(19) „SST-érzékelő”: olyan eszköz vagy 
eszközök, a földfelszínre vagy a világűrbe 
telepített radarok, lézerek vagy teleszkópok 
olyan együttese, amely képes az 
űrobjektumok és az űrszemét fizikai 
paramétereinek, például méretének, 
helyzetének és sebességének mérésére;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a program olyan intézkedéseket is 
magában foglal, amelyek hatékony 
hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a 
program számára, és támogatják az 
űrszektorban zajló innovációt.

Emellett a program olyan intézkedéseket is 
magában foglal, amelyek önálló 
hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a 
kiberfenyegetések elhárítása 
érdekében,valamint támogatják a 
versenyképes és innovatív űrszektort és az 
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űrdiplomáciát.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jó minőségű, aktuális és adott 
esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos 
adatok, információk és szolgáltatások 
megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg 
globális szinten, vagy az ehhez való 
hozzájárulás, a meglévő és az újonnan 
kialakuló igényeket kielégítve, valamint az 
Unió politikai prioritásainak, köztük az 
éghajlatváltozással és a biztonsággal és 
védelemmel kapcsolatos prioritások 
teljesítése;

a) jó minőségű, aktuális és adott 
esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos 
adatok, információk és szolgáltatások 
megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg 
globális szinten, vagy az ehhez való 
hozzájárulás, a meglévő és az újonnan 
kialakuló igényeket kielégítve, az Unió 
politikai prioritásainak teljesítése, valamint
az Unió és tagállamai tényeken alapuló 
döntéshozatalra való képességének 
támogatása;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az aktuális és jövőbeni igények 
kielégítésére, valamint az Unió politikai 
prioritásainak érvényesítésére irányuló 
erőfeszítések megerősítése, többek között 
az éghajlatváltozás és a hatékony, 
fenntartható közlekedés terén;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társadalmi-gazdasági előnyök 
maximális kiaknázása, ideértve a program 
komponensei által biztosított adatok, 

b) a társadalmi-gazdasági előnyök 
maximális kiaknázása, többek között a 
downstream ágazat erősítése és a program 
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információk és szolgáltatások lehető 
legszélesebb körű felhasználásának 
előmozdítását;

komponensei által biztosított adatok, 
információk és szolgáltatások lehető 
legszélesebb körű felhasználásának 
előmozdítása és biztosítása révén;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió és tagállamai
biztonságának, valamint az Unió 
cselekvési szabadságának és stratégiai 
autonómiájának garantálása, különösen a 
technológiákat és a tényeken alapuló 
döntéshozatalt illetően;

c) az Unió, a tagállamok és polgáraik
biztonságának, többek között  
kibervédelmének és -biztonságának, 
valamint az Unió stratégiai 
autonómiájának fokozása, különösen az 
ipart és a technológiákat illetően;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a biztonsághoz való hozzájárulás 
elismerése és elősegítése, különösen a 
szállítási szektorban;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió űrágazatban betöltött 
vezető szerepének támogatása a 
nemzetközi porondon, megerősítve a 
globális kihívásokkal való megküzdésben 
és a globális kezdeményezések 
támogatásában vállalt szerepét, többek 
között az éghajlatváltozás és a fenntartható 
fejlődés területén.

f) az Unió űrágazatban betöltött 
vezető szerepének támogatása a 
nemzetközi porondon, megerősítve a 
globális kihívásokkal való megküzdésben 
és a globális kezdeményezések 
támogatásában vállalt szerepét, többek 
között az éghajlatváltozás és valamennyi 
érintett szektor – különösen a szállítási 
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szektor – fenntartható fejlődésének
területén.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Unió űrdiplomáciájának 
erősítése, a nemzetközi együttműködés 
ösztönzése a világűrrel kapcsolatos 
tudatosság növelése érdekében, az európai 
technológia és ipar támogatása, valamint 
a viszonosság és a tisztességes verseny 
elvének nemzetközi szinten való érvényre 
juttatása;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az Unió és annak tagállamai 
biztonságának fokozása számos területen, 
különösen a szállítás terén (légiforgalom, 
pilóta nélküli légi eszközök, vasúti 
szállítás, a navigáció, közúti szállítás, 
önvezető autók használata), az 
infrastruktúra fejlesztése és ellenőrzése, a 
szárazföld-monitoring és 
környezetvédelem.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) rakétaindító programok ösztönzése 
közép és hosszú távon Európában.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Galileo és EGNOS: a lehető 
legkorszerűbb és adott esetben biztonságos 
helymeghatározási, navigációs és 
időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

a) Galileo és EGNOS: hosszú távon a 
lehető legkorszerűbb és adott esetben 
biztonságos helymeghatározási, navigációs 
és időmeghatározási szolgáltatások 
nyújtása, valamint a szolgáltatások 
folyamatosságának biztosítása;

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Kopernikusz: pontos és megbízható 
Föld-megfigyelési adatok és információk 
hosszú távon és fenntartható módon történő 
biztosítása – a környezettel, az 
éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és 
vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a 
biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint 
a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és 
tagállami szakpolitikák végrehajtásának és 
nyomon követésének támogatása 
érdekében;

b) Kopernikusz: pontos és megbízható 
Föld-megfigyelési adatok és információk 
hosszú távon és fenntartható módon történő 
biztosítása – a környezettel, az 
éghajlatváltozással, a fenntarthatósággal, 
a közlekedéssel, az automatizálással, a 
mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a 
polgári védelemmel, a belső és külső
biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint 
a digitális és a „kék” gazdasággal 
kapcsolatos uniós és tagállami 
szakpolitikák végrehajtásának és nyomon 
követésének támogatása érdekében;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a világűr-megfigyelés 
vonatkozásában: az űrobjektumok 
megfigyelésére, nyomon követésére és 
azonosítására irányuló SST-képességek 
javítása, továbbá az űridőjárás 
megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli 

c) a világűr-megfigyelés 
vonatkozásában: az űrobjektumok és az 
űrszemét megfigyelésére, nyomon 
követésére és azonosítására irányuló SST-
képességek javítása, továbbá az űridőjárás 
megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli 



AD\1165367HU.docx 29/67 PE626.706v02-00

HU

objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak 
feltérképezése és hálózatba szervezése;

objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak 
feltérképezése és hálózatba szervezése;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzájárulás a világűrhöz való 
önálló, biztonságos és költséghatékony 
hozzáférés képességéhez, amennyiben a 
program szükségletei igénylik;

e) hozzájárulás a világűrhöz való 
önálló, biztonságos és költséghatékony 
hozzáférés képességéhez;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ágazatban már tevékeny vagy 
aktív szerepvállalásra készülő, az Unióban 
letelepedett vagy lakhellyel rendelkező jogi 
és természetes személyek 
versenyképességének, vállalkozó 
kedvének, készségeinek, továbbá 
innovációs képességének támogatása és 
megerősítése, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozások, valamint az induló 
vállalkozások helyzetére és szükségleteire.

f) az ágazatban már tevékeny vagy 
aktív szerepvállalásra készülő, az Unióban 
letelepedett vagy lakhellyel rendelkező jogi 
és természetes személyek 
versenyképességének, vállalkozó 
kedvének, készségeinek, továbbá 
innovációs képességének támogatása és 
megerősítése, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozások, az induló 
vállalkozások helyzetére és szükségleteire, 
valamint a szekértelemnek az Unió 
különböző térségeiben történő 
kiépítéséhez és használatához fűződő 
közös érdekre.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) egy versenyképes uniós 
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űrgazdaság fejlődésének támogatása, 
valamint az Unióban letelepedett 
vállalkozások lehetőségeinek 
maximalizálása, különös tekintettel a kis-
és középvállalkozásokra, az új belépőkre 
és az induló vállalkozásokra, az innovatív 
űrrendszerek és szolgáltatások 
fejlesztéséhez;

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felbocsátási szolgáltatások nyújtása 
a program szükségleteinek ellátása 
érdekében;

a) felbocsátási szolgáltatások nyújtása 
a program szükségleteinek ellátása 
érdekében, többek között egyesített 
felbocsátási szolgáltatások nyújtása  uniós 
és más jogalanyok számára (felkérésük 
alapján),  a 25. cikkel összhangban 
figyelembe véve az Unió alapvető 
biztonsági érdekeit;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a világűrhöz való önálló, 
megbízható és költséghatékony 
hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek 
fejlesztése;

b) a világűrhöz való önálló, 
megbízható és költséghatékony 
hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek 
fejlesztése, beleértve az alternatív 
felbocsátási technológiákat, valamint az 
innovatív rendszereket vagy 
szolgáltatásokat is, figyelembe véve az 
Unió és a tagállamok alapvető biztonsági 
érdekeit, a 25. cikkben foglaltaknak 
megfelelően;

Módosítás 51



AD\1165367HU.docx 31/67 PE626.706v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a földi űrinfrastruktúra szükséges 
kiigazításai, amennyiben a program 
szükségletei ezt igénylik.

c) a földi űrinfrastruktúra szükséges 
támogatása, amennyiben a program 
célkitűzései ezt igénylik.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program a következőket támogatja: A program a következőket mozdítja elő:

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrtechnológiák, -infrastruktúrák 
vagy -szolgáltatások lehető legjobb 
felhasználására irányuló innovációs 
tevékenységek;

a) az űrtechnológiák, -infrastruktúrák 
vagy -szolgáltatások lehető legjobb 
felhasználására irányuló innovációs 
tevékenységek, figyelembe véve az Unió és 
tagállamainak a 25. cikkben említett 
alapvető érdekeit;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a világűrrel kapcsolatos innovációs 
partnerségek létrehozása innovatív 
termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, 
majd a létrejött áruk vagy szolgáltatások
beszerzése érdekében;

b) a világűrrel kapcsolatos nemzeti, 
határokon átnyúló és multinacionális 
innovációs partnerségek létrehozása 
innovatív termékek vagy szolgáltatások 
kifejlesztése, majd a létrejött termékeknek
vagy szolgáltatásoknak a program 
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szükségleteire történő beszerzése 
érdekében, figyelembe véve az Unió és 
tagállamainak a 25. cikkben említett 
alapvető érdekeit;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szinergiák más uniós alapokkal, 
köztük a Horizont Európa programmal, a 
Kohéziós Alappal, az InvestEU-val és az 
ERFA-val a valamennyi ágazatban 
történő downstream alkalmazás 
fejlesztésének támogatása érdekében;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) vállalkozások közötti 
együttműködés űrtechnológiai központok
formájában, amelyek regionális és nemzeti
szinten összehozzák az űrtechnológiai és a 
digitális ágazatot, továbbá a 
felhasználókat, valamint támogatást
nyújtanak a polgároknak és a 
vállalkozásoknak a vállalkozó kedv és a 
vállalkozói készségek előmozdításához;

d) vállalkozások egymás közötti és
űrtechnológiai központokat tömörítő 
hálózat formájában történő 
együttműködése, regionális, nemzeti és 
uniós szinten szervezve a kapcsolatot az
űrtechnológiai és a digitális ágazat 
szereplő, valamint a felhasználók között, 
valamint támogatást, létesítményeket és 
szolgáltatásokat bocsátva a polgárok és a 
vállalkozások rendelkezésére a vállalkozói
kedv és készségek előmozdításához; az 
űrtechnológiai központok és a Digitális 
Európa programban létrehozott digitális 
innovációs központok közötti 
együttműködés előmozdítása;
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) szinergiák a közlekedési ágazat, az 
űrágazat és a digitális ágazat között az új 
technológiák (például az elektronikus 
hívás, a digitális menetíró készülék, a 
forgalmi felügyelet és irányítás, az 
autonóm vezetés, a vezető nélküli 
járművek és a drónok) szélesebb körű 
használatának előmozdítása, valamint a 
biztonságos és zökkenőmentes 
összekapcsoltsággal, a megbízható 
helymeghatározással, az intermodalitással 
és az interoperabilitással kapcsolatos 
szükségletek kielégítése érdekében, ezáltal 
fokozva a közlekedési szolgáltatások és  
ipar versenyképességét;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A garancia hiánya Garancia

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program komponensei által nyújtott 
szolgáltatások, adatok és információk 
minőségére, pontosságára, elérhetőségére, 
megbízhatóságára, sebességére és 
bármilyen célra való alkalmasságára nem 
adható sem kifejezett, sem hallgatólagos 

A program komponensei által nyújtott 
szolgáltatások, adatok és információk 
minőségére, pontosságára, elérhetőségére, 
megbízhatóságára, sebességére és 
bármilyen célra való alkalmasságára nem 
adható sem kifejezett, sem hallgatólagos 
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garancia. E célból a Bizottság megteszi az 
annak biztosításához szükséges lépéseket, 
hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok 
és információk felhasználói megfelelő 
tájékoztatásban részesüljenek az említett 
garancia hiányáról.

garancia, kivéve, ha az alkalmazandó 
uniós jog az érintett szolgáltatások 
nyújtásához ilyen garanciát ír elő. E 
célból a Bizottság megteszi az annak 
biztosításához szükséges lépéseket, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások, adatok és 
információk felhasználói megfelelő 
tájékoztatásban részesüljenek az említett 
garancia hiányáról.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
[16] milliárd EUR.

A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
[16,7] milliárd EUR.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Világűr-megfigyelés/Govsatcom:
[0,5] milliárd EUR.

c) Világűr-megfigyelés: [0,6] milliárd 
EUR;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) GOVSATCOM: [0,6] milliárd 
EUR.

Módosítás 63
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk által előirányzott, több 
területet érintő tevékenységek a program 
komponenseinek finanszírozásából 
részesülnek.

(2) A 3., 5. és 6. cikk által előirányzott, 
több területet érintő tevékenységek a 
program komponenseinek 
finanszírozásából részesülnek.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költségvetési rendelet 
167. cikkétől eltérve adott esetben több 
beszerzési forrást használnak a program 
komponenseinek, azok költségeinek és 
ütemtervének megfelelőbb általános 
ellenőrzése érdekében;

c) a költségvetési rendelet 
167. cikkétől eltérve adott esetben több 
beszerzési forrást használnak a program 
komponenseinek, azok költségeinek, 
minőségének és ütemtervének megfelelőbb 
általános ellenőrzése érdekében;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) erősítik az Unió autonómiáját, 
különösen technológiai vonatkozásban;

d) az értéklánc egészében erősítik az 
Unió autonómiáját, különösen technológiai 
vonatkozásban;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
alvállalkozásba adandó részét egy 
minimum- és egy maximumarányt 
tartalmazó, százalékban kifejezett 

(2) Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
alvállalkozásba adandó részét egy 
minimum- és egy maximumarányt 
tartalmazó, százalékban kifejezett 
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tartomány formájában adja meg. tartomány formájában adja meg, 
figyelembe véve az Unió és tagállamainak 
a 25. cikkben említett alapvető érdekeit.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 
[165. cikkének] rendelkezésein túlmenően 
a Bizottság és az Ügynökség az Európai 
Űrügynökséggel vagy a program 
komponenseinek végrehajtásában részt 
vevő más nemzetközi szervezetekkel közös 
közbeszerzési eljárásokat is végezhet.

(1) A költségvetési rendelet [165.
cikkének] rendelkezésein túlmenően a 
Bizottság és/vagy Ügynökség az Európai 
Űrügynökséggel vagy a program 
komponenseinek végrehajtásában részt 
vevő más nemzetközi szervezetekkel közös 
közbeszerzési eljárásokat is végezhet.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szolgáltatások 
folyamatosságának kiemelt prioritásként 
való szisztematikus figyelembe vétele;

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szisztematikus figyelembevétele 
annak, hogy a program komponensei által 
nyújtott szolgáltatások felhasználói mit 
igényelnek, és e szolgáltatásokkal 
kapcsolatban milyen tudományos és 
technológiai fejlemények zajlanak;

d) szisztematikus figyelembevétele 
annak, hogy a program komponensei által 
nyújtott szolgáltatások felhasználói mit 
igényelnek – különösen a szolgáltatások 
folyamatosságának és a kapcsolódási 
pontok stabilitásának tekintetében –, és e 
szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen 
tudományos és technológiai fejlemények 
zajlanak;
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – különösen a 
biztonság és a védelem területével 
kapcsolatos – műszaki tudás, 
szakismeretek vagy egyéb támogatás 
biztosításával és szükség esetén a 
birtokukban lévő vagy a területükön 
található információknak, illetve 
infrastruktúrának az Unió rendelkezésére 
bocsátásával részt vehetnek a programban, 
ideértve a lokális adatok akadálymentes 
hozzáférhetővé tételét és használatát, 
valamint a Bizottsággal a program által 
megkívánt lokális adatok elérhetőségének 
javítása érdekében folytatott 
együttműködést.

(1) A tagállamok – különösen a 
biztonság és a védelem, a fenntartható 
szállítások és a programkomponensek 
alkalmazásának területével kapcsolatos –
műszaki tudás, szakismeretek vagy egyéb 
támogatás biztosításával és szükség esetén 
a birtokukban lévő vagy a területükön 
található információknak, illetve 
infrastruktúrának az Unió rendelkezésére 
bocsátásával részt vehetnek a programban, 
ideértve a lokális adatok akadálymentes 
hozzáférhetővé tételét és használatát, 
valamint a Bizottsággal a program által 
megkívánt lokális adatok elérhetőségének 
javítása érdekében folytatott 
együttműködést.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program – többek között a 
biztonság területén történő –
végrehajtásáért a Bizottságot terheli 
általános felelősség. E rendeletnek 
megfelelően meghatározza a program 
prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, 
valamint felügyeli annak végrehajtását a 
többi uniós szakpolitikákra gyakorolt 
hatásának kellő figyelembevételével.

(1) A Bizottság általános felelősséget 
visel a program végrehajtásáért, és 
felelősséget visel a program azon 
komponenseinek biztonságáért, amelyeket
a 30. cikk alapján nem ruházott az 
Ügynökségre. E rendeletnek megfelelően 
meghatározza a program prioritásait és 
hosszú távú fejlődési irányát, valamint 
felügyeli annak végrehajtását a többi uniós 
szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő 
figyelembevételével.

Módosítás 72
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program azon komponenseinek 
irányítását, amelyek irányítása nem lett
más jogalanyra bízva, a Bizottság végzi.

(2) A Bizottság csak akkor irányítja a 
program valamely komponensét, ha 
hatékonyabban megvalósítja annak 
célkitűzését, mint ha az irányítást más 
jogalanyra bízná. Más esetekben a 
Bizottság a programkomponens 
irányítását átruházza az ügynökségre, az 
Európai Űrügynökségre vagy a 32. 
cikkben említett más jogalanyra.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az a program 
zökkenőmentes működéséhez és a program 
komponensei általi zavartalan 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a 
Bizottság – a felhasználókkal és az összes 
többi releváns érdekelt féllel való 
konzultációt követően – végrehajtási jogi 
aktusok útján meghatározza a szóban forgó 
komponensek és az általuk nyújtott 
szolgáltatások végrehajtásához és 
továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és 
üzemeltetési előírásokat. A műszaki és 
üzemeltetési előírások meghatározása 
során a Bizottság óvakodik attól, hogy 
csökkentse az általános biztonság szintjét, 
és eleget tesz a visszamenőleges 
kompatibilitás követelményének.

(4) Amennyiben az a program 
zökkenőmentes működéséhez és a program 
komponensei általi zavartalan 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a 
Bizottság – a felhasználókkal, a 
downstream szereplőkkel és minden egyéb 
érdemleges érdekelt féllel való 
konzultációt követően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján meghatározza a 
szóban forgó komponensek és az általuk 
nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és 
továbbfejlesztéséhez magas szintű 
követelményeket. A magas szintű 
követelmények meghatározása során a 
Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse 
az általános biztonság szintjét, és eleget 
tesz a visszamenőleges kompatibilitás 
követelményének.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 107. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság mind a köz-, mind a 
magánszektorban elősegíti és biztosítja a 
program komponensei által nyújtott adatok 
és szolgáltatások elterjedését és 
használatát, többek között azáltal, hogy 
támogatja a szóban forgó szolgáltatások 
megfelelő fejlesztését, és erősíti a hosszú 
távú környezet stabilitását. A program
egyes komponenseinek alkalmazásai között 
szinergiák teremtésére törekszik. Biztosítja, 
hogy a program és az egyéb uniós 
fellépések és programok kiegészítsék 
egymást, összhangban legyenek, valamint 
szinergiákat és a kapcsolódási pontokat 
hoz létre közöttük.

(5) A Bizottság mind a köz-, mind a 
magánszektorban hozzájárulásával 
támogatja és felügyeli a program 
komponensei által nyújtott adatok és 
szolgáltatások elterjedését és használatát, 
többek között azáltal, hogy támogatja a 
szóban forgó szolgáltatások megfelelő 
fejlesztését, illetve adott esetben a 
vonatkozó uniós szintű szabványok 
fejlesztését és erősíti a hosszú távú 
környezet stabilitását. A program egyes 
komponenseinek alkalmazásai között 
szinergiák teremtésére törekszik. Biztosítja, 
hogy a program és az egyéb uniós 
fellépések és programok kiegészítsék 
egymást, összhangban legyenek, valamint 
szinergiákat és kapcsolódási pontokat hoz 
létre közöttük, ideértve adott esetben az 
említett szolgáltatások és egyéb uniós 
fellépések és programok keretében
finanszírozott projektek közötti 
kompatibilitás és interoperabilitás 
megvalósítását.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Szükség esetén az uniós, nemzeti és 
nemzetközi szinten az űrágazatban 
folytatott tevékenységekkel való 
koordinációról is gondoskodik. Ösztönzi a 
tagállamok közötti együttműködést, és 
előmozdítja technológiai képességeik és az 
űrágazatban zajló fejlesztések 
konvergenciáját.

(6) Szükség esetén és az Ügynökséggel 
és az ESA-val együttműködve, az uniós, 
nemzeti és nemzetközi szinten az 
űrágazatban folytatott tevékenységekkel 
való koordinációról is gondoskodik. 
Közösen ösztönzik a tagállamok közötti 
együttműködést, és előmozdítják
technológiai képességeik és az űrágazatban 
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zajló fejlesztések konvergenciáját.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) összehangolja a program 
kiberbiztonságát;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) elősegíti és biztosítja a 
programkomponensek által biztosított 
adatok és szolgáltatások elterjedését és 
használatát, különös tekintettel a 
közlekedési ágazatra, többek között a 
program komponensein alapuló, a 
felhasználói igényekhez igazított 
downstream alkalmazások és 
szolgáltatások kifejlesztésével kapcsolatos 
tevékenységek megvalósítása révén;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) végrehajtási intézkedések az 
innovatív uniós űrágazat támogatása 
érdekében, a 6. cikkel összhangban, a 
Bizottsággal és a downstream szektorral 
együttműködve, többek között a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítésével a III. címben előírt 
pénzügyi eszközök révén, valamint az 
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EBB-vel együttműködve az EBB által 
létrehozott, különösen a KKV-kat célzó 
pénzügyi eszközök révén;

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) meghatározza és a Bizottság 
figyelmébe ajánlja a Horizont Európa 
program világűrrel kapcsolatos 
prioritásait, és irányítja a Horizont 
Európa keretében finanszírozott és a 
világűrrel kapcsolatos (a bizottsági 
feladatkör részét képező) kutatási és 
fejlesztési tevékenységet;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) az űrágazat és a szállítási szektor 
közötti szinergiák kihasználásának 
elősegítése;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kommunikációs és promóciós 
tevékenységeket, valamint a Galileo és az 
EGNOS által nyújtott szolgáltatások 
kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos 
tevékenységeket folytat;

c) kommunikációs és promóciós 
tevékenységeket folytat, különös 
tekintettel a Galileo, az EGNOS és a 
Kopernikusz által nyújtott 
szolgáltatásokra;
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az EGNOS és a Galileo 
hasznosításának irányítása, amint azt a 
43. cikk említi;

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szakértelmével segíti a Bizottságot. d) szakértelmével segíti a Bizottságot, 
amennyiben az nem jelent átfedést az 
Európai Űrügynökség 31. cikkben 
meghatározott szerepével.

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EGNOS és a Galileo 
hasznosításának irányítása, amint azt a 
43. cikk említi;

törölve

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a program komponensein alapuló 
downstream alkalmazásokkal és 

törölve
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szolgáltatásokkal kapcsolatos végrehajtási 
tevékenységek;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság más feladatokkal is 
megbízhatja az Ügynökséget, ideértve a 
kommunikációt, a promóciót, valamint az 
adatok és információs tevékenységek 
marketingjét, csakúgy mint a program 
Galileón és EGNOS-on kívüli 
komponenseinek a felhasználók körében 
való elterjesztésével kapcsolatos egyéb 
tevékenységeket.

(3) A Bizottság más feladatokkal is 
megbízhatja az Ügynökséget, ideértve a 
kommunikációt, a promóciót, valamint az 
adatok és információs tevékenységek 
marketingjét, csakúgy mint a program 
Galileón és EGNOS-on és a 
Kopernikuszon kívüli komponenseinek a 
felhasználók körében való elterjesztésével 
kapcsolatos egyéb tevékenységeket.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a (2) és 
(3) bekezdésben említett feladatokat a 
költségvetési rendelet [2. cikke 
(18) bekezdésének] és [VI. címének] 
megfelelően hozzájárulási megállapodás 
keretében bízza az Ügynökségre.

(4) Az Európai Bizottság a (2) és 
(3) bekezdésben említett feladatokat a 
költségvetési rendelet [2. cikke 
(18) bekezdésének] és [VI. címének] 
megfelelően hozzájárulási megállapodás 
keretében bízza az Ügynökségre, és a jelen 
rendelet 102. cikke (6) bekezdésével 
összhangban ellenőrzik azokat.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Ügynökségre bízott feladatok 
esetén a Bizottság gondoskodik a 
megfelelő finanszírozásról az ilyen 
feladatok irányításához és 
végrehajtásához, beleértve a megfelelő 
emberi és pénzügyi erőforrásokat is.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Galileóval és az EGNOS-szal 
kapcsolatban: rendszerfejlesztés, a földi 
szegmens kialakítása, valamint a műholdak 
tervezése és kialakítása;

b) a Galileóval és az EGNOS-szal 
kapcsolatban: az Ügynökség műszaki 
támogatása a 30. cikkben hivatkozott 
feladatainak végrehajtásában, amennyiben 
az Ügynökség és az Európai Űrügynökség 
által a jelen cikk (2) bekezdése szerinti 
pénzügyi partnerségi 
keretmegállapodásnak megfelelően aláírt 
konkrét hatáskör-átruházási 
megállapodások így rendelkeznek,a 
rendszerfejlesztéssel, a földi szegmens 
kialakításával, valamint a műholdak 
tervezésével és kialakításával kapcsolatos 
beszerzési tevékenység az Unió nevében és 
javára;

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az együttműködés ösztönzése a 
tagállamok között, valamint a 
konvergencia előmozdítása a tagállamok 
technológiai képességei és az űrágazatban 
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zajló fejlesztések között.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egyértelműen meg kell határozni az 
Európai Űrügynökségnek a program 
tekintetében fennálló felelősségét és 
kötelezettségeit;

– egyértelműen meg kell határozni a 
Bizottságnak, az Ügynökségnek és az 
Európai Űrügynökségnek a program 
tekintetében fennálló felelősségét és 
kötelezettségeit;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– le kell fektetni az Európai 
Űrügynökségre bízott alapok kezelésének 
feltételeit, különös tekintettel a 
közbeszerzésre, az irányítóbizottsági 
eljárásokra, a teljesítménymutatókkal mért 
várható eredményekre, a szerződéseknek a 
költségek, az ütemterv és az eredmények 
tekintetében hiányos vagy csalárd 
teljesítése esetén alkalmazandó 
intézkedésekre, a kommunikációs 
stratégiára, valamint a tárgyi eszközökkel 
és immateriális javakkal kapcsolatos 
tulajdonjogi szabályokra; e feltételeknek 
összhangban kell lenniük e rendelet III. és 
V. címével, valamint a költségvetési 
rendelettel;

– le kell fektetni az Európai 
Űrügynökségre bízott alapok kezelésének 
feltételeit, ideértve az uniós közbeszerzési 
szabályok alkalmazását (amikor a 
Bizottság vagy az Ügynökség részéről és 
nevében történik), az irányítóbizottsági 
eljárásokat, a teljesítménymutatókkal mért 
várható eredményeket, a szerződéseknek a 
költségek, az ütemterv és az eredmények 
tekintetében hiányos vagy csalárd 
teljesítése esetén alkalmazandó 
intézkedéseket, a kommunikációs 
stratégiát, valamint a tárgyi eszközökkel és 
immateriális javakkal kapcsolatos 
tulajdonjogi szabályokat; e feltételeknek 
összhangban kell lenniük e rendelet III. és 
V. címével, valamint a költségvetési 
rendelettel;
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Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program biztonsága a következő elveken 
alapul:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a Galileo, az EGNOS és a 
Kopernikusz működéséből nyert 
tapasztalatok számbavétele;

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) együttműködik az ENISA-val a 
kiberbiztonság területén;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a hatáskörébe tartozó területen 
magas fokú biztonságról gondoskodik, 
különösen a következők tekintetében:

A Bizottság és az Ügynökség a saját 
hatásköreikbe tartozó területen magas 
szintű biztonságról gondoskodnak, 
különösen a következők tekintetében:
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Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e célból gondoskodik arról, 
hogy a program minden komponensére 
vonatkozóan kockázat- és 
fenyegetettségelemzésre kerüljön sor. E 
kockázat- és fenyegetettségelemzés 
alapján a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén meghatározza a program 
egyes komponenseire vonatkozó általános 
biztonsági követelményeket. Ennek során
a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az 
említett követelmények milyen hatást 
gyakorolnak az adott komponens 
zökkenőmentes működésére, különösen a 
költségek, a kockázatkezelés és az 
ütemterv tekintetében, és gondoskodik 
arról, hogy se az általános biztonsági szint 
ne csökkenjen, se az adott komponensen 
alapuló meglévő berendezések működése 
ne szenvedjen zavart. Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Az Európai Bizottság e célból kockázat- és 
fenyegetettségelemzést végez a 
Kopernikusz, az SST és a GOVSATCOM 
komponensekre vonatkozóan, valamint
gondoskodik arról, hogy az Ügynökség 
kockázat- és fenyegetettségelemzést 
végezzen a Galileo és az EGNOS 
komponensek tekintetében.

Az (1) bekezdésben hivatkozott kockázat-
és fenyegetettségelemzés alapján a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározza a program egyes 
komponenseire vonatkozó általános 
biztonsági követelményeket. Ennek során 
a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az 
említett követelmények milyen hatást 
gyakorolnak az adott komponens 
zökkenőmentes működésére, különösen a 
költségek, a kockázatkezelés és az 
ütemterv tekintetében, és gondoskodik 
arról, hogy se az általános biztonsági szint 
ne csökkenjen, se az adott komponensen 
alapuló meglévő berendezések működése 
ne szenvedjen zavart. Minden olyan 
esetben, amikor egy komponens 
üzemeltetése veszélyeztetheti az Unió vagy 
tagállamainak biztonságát, a követendő 
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eljárásokat az általános biztonsági 
előírások alapján kell meghatározni. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 
107. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program egy adott 
komponensének irányításáért felelős 
jogalany felel az adott komponens 
biztonsággal kapcsolatos irányításáért, és e 
célból kockázat- és fenyegetettségelemzést 
készít, valamint elvégez minden olyan 
tevékenységet, amelyre az adott 
komponens biztonságának szavatolásához 
és nyomon követéséhez szükség van, 
különös tekintettel a műszaki előírások és 
az üzemeltetési eljárások meghatározására, 
és figyelemmel kíséri, hogy azok 
megfelelnek-e az (1) bekezdésben említett 
általános biztonsági követelményeknek.

(2) Az Európai Bizottság felelős a 
Kopernikusz, az SST és a GOVSATCOM 
komponensek biztonsággal kapcsolatos 
irányításáért. Az Ügynökség felelős a 
Galileo és az EGNOS komponensek 
biztonsággal kapcsolatos irányításáért. Az 
Európai Bizottság és az Ügynökség e 
célból elvégeznek minden olyan 
tevékenységet, amelyre a felelősségi 
körükbe tartozó komponens biztonságának 
szavatolásához és nyomon követéséhez 
szükség van, különös tekintettel a műszaki 
előírások és az üzemeltetési eljárások 
meghatározására, és figyelemmel kísérik, 
hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdés 
harmadik albekezdésében említett általános 
biztonsági követelményeknek.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) gondoskodik a program 
kiberbiztonságáról;

Módosítás 100
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy nemzeti biztonsági 
szabályozása az EU-minősített adatok 
tekintetében egyenértékű védelmet 
biztosítson az EU-minősített adatok 
védelmét szolgáló biztonsági szabályokról 
szóló, 2015. március 13-i (EU, 
Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban 
foglalt biztonsági szabályok30, valamint a 
2013. szeptember 23-i 
2013/488/EU tanácsi határozat 
mellékleteiben foglalt tanácsi biztonsági 
szabályok által biztosított védelemmel31;

a) minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy nemzeti biztonsági 
szabályozása az EU-minősített adatok 
tekintetében magas szintű védelmet 
biztosítson, amely egyenértékű az EU-
minősített adatok védelmét szolgáló 
biztonsági szabályokról szóló, 
2015. március 13-i (EU, 
Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban 
foglalt biztonsági szabályok30, valamint a 
2013. szeptember 23-i 
2013/488/EU tanácsi határozat 
mellékleteiben foglalt tanácsi biztonsági 
szabályok által biztosított védelemmel31;

_________________ _________________

30 HL L 72., 2015.3.17., 53-88. o. 30 HL L 72., 2015.3.17., 53-88. o.

31 HL L 274., 2013.10.15., 1-50. o. 31 HL L 274., 2013.10.15., 1-50. o.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földi infrastruktúra – különösen a 
hálózatok, létesítmények és támogató 
eszközök – irányítása, karbantartása, 
folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és 
védelme, ideértve a korszerűsítéseket és az 
elavulás kezelését;

b) a földi infrastruktúra – különösen a 
hálózatok, létesítmények és támogató 
eszközök – irányítása, karbantartása, 
folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és 
védelme, többek között az EU területén 
kívül található, de a földrajzilag 
Európában lévő tagállami területek 
EGNOS általi teljes lefedettségének 
biztosításához szükséges földi 
infrastruktúra befejezése, ideértve a 
korszerűsítéseket és az elavulás kezelését;

Módosítás 102
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az alapvető elemek, például a 
Galileo-jeleket használó lapkakészletek és 
vevőkészülékek kialakítása és fejlesztése;

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanúsítási és szabványosítási 
műveletek;

d) teljesítmény-ellenőrzési, tanúsítási
és szabványosítási műveletek;

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a rádiófrekvenciás zavaró 
események előfordulási valószínűségének 
csökkentését célzó  intézkedések.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) légi navigációs szolgáltatások 
megfelelő (fedélzeti vagy földi) 
hatásnövelő rendszerek útján.

Módosítás 106



AD\1165367HU.docx 51/67 PE626.706v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EGNOS adathozzáférési 
szolgáltatása (EGNOS data access service 
– EDAS): elsősorban professzionális vagy 
kereskedelmi célú műholdas navigációs 
alkalmazások céljára nyújt 
helymeghatározási és szinkronizációs 
adatokat, jobb teljesítményt és nagyobb 
hozzáadott értéket biztosítva, mint a EOS 
által nyújtott adatok;

b) az EGNOS adathozzáférési 
szolgáltatása (EGNOS data access service 
– EDAS) a felhasználók számára 
térítésmentes, és elsősorban 
professzionális vagy kereskedelmi célú 
műholdas navigációs alkalmazások céljára 
nyújt helymeghatározási és szinkronizációs 
adatokat, jobb teljesítményt és nagyobb 
hozzáadott értéket biztosítva, mint a EOS 
által nyújtott adatok;

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) életbiztonsági (safety-of-life – SoL) 
szolgáltatás: mentes a közvetlen használati 
díjaktól, helymeghatározási és 
szinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú 
folytonosság, rendelkezésre állás és 
pontosság mellett, beleértve egy 
integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a 
felhasználókat, amennyiben a Galileo és 
más, a lefedett területen e szolgáltatás által 
pontosított GNSS-rendszerekben 
meghibásodásra vagy az ezek által 
kibocsátott jelekben a tűréshatár 
túllépésére kerül sor, elsősorban olyan 
felhasználók részére, akik számára a 
biztonság alapvetően fontos, különösen a 
polgári repülés ágazatában és a 
léginavigációs szolgáltatások céljára.

c) életbiztonsági (safety-of-life – SoL) 
szolgáltatás: mentes a közvetlen használati 
díjaktól, helymeghatározási és 
időszinkronizációs adatokat nyújt nagy 
fokú folytonosság, rendelkezésre állás, 
pontosság és integritás mellett. A 
szolgáltatás nyújtását az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 
felügyeli, biztosítva a repülésbiztonsági 
követelmények teljesülését, beleértve egy 
integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a 
felhasználókat, amennyiben a Galileo és 
más, a lefedett területen e szolgáltatás által 
pontosított GNSS-rendszerekben 
meghibásodásra vagy az ezek által 
kibocsátott jelekben a tűréshatár 
túllépésére kerül sor, elsősorban olyan 
felhasználók részére, akik számára a 
biztonság alapvetően fontos, különösen a 
polgári repülés ágazatában és a 
léginavigációs szolgáltatások céljára.
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Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett 
szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok 
földrajzilag Európában található területein 
biztosítják.

Az (1) bekezdésben említett 
szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok 
földrajzilag Európában található területein 
– ideértve az Azori-szigeteket, Madeirát és 
a Kanári-szigeteket is – biztosítják.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGNOS földrajzi lefedettsége – a 
műszaki megvalósíthatóság határain belül, 
valamint az életbiztonsági szolgáltatás 
esetében nemzetközi megállapodások 
alapján – kiterjeszthető a világ más régióira 
is, különösen a tagjelölt országok, az 
egységes európai égbolt projektben részt 
vevő harmadik országok, valamint az 
európai szomszédságpolitikában részt vevő 
harmadik országok területére.

Az EGNOS földrajzi lefedettsége – a 
műszaki megvalósíthatóság határain belül, 
a rendszert és a biztonsági akkreditációt 
fenyegető potenciális biztonsági 
kockázatok elemzése, valamint az 
életbiztonsági szolgáltatás esetében 
nemzetközi megállapodások alapján –
kiterjeszthető a világ más régióira is, 
különösen a tagjelölt országok, az egységes 
európai égbolt projektben részt vevő 
harmadik országok, valamint az európai 
szomszédságpolitikában részt vevő 
harmadik országok területére.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ezzel kapcsolatos költségek –
ideértve az ezekre a régiókra jellemző, 
kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 
11. cikkben említett költségvetésből nem 
fedezhetők. A földrajzi lefedettség 
kiterjesztése nem késleltetheti az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatások 

(3) Az ezzel kapcsolatos költségek –
ideértve az ezekre a régiókra jellemző, 
kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 
11. cikkben említett költségvetésből nem 
fedezhetők, de az Európai Bizottság 
fontolóra veszi a létező partnerségi 
programok kihasználását, valamint adott 
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nyújtását a tagállamok földrajzilag 
Európában található területein.

esetben konkrét pénzügyi eszközök 
kialakítását a kiterjesztés támogatásához. 
A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem 
késleltetheti az (1) bekezdésben említett 
szolgáltatások nyújtását a tagállamok 
földrajzilag Európában található területein.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Galileo és EGNOS 
üzemeltetéséből szervesen következő 
kockázatok kezelése és csökkentése;

a) a Galileo és EGNOS 
üzemeltetéséből, illetve szolgáltatásaik 
nyújtásából szervesen következő 
kockázatok kezelése és csökkentése;

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a rádiófrekvenciás zavaró 
események előfordulási kockázatának 
kezelése és csökkentése.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kompatibilitás és interoperabilitás Kompatibilitás, interoperabilitás és 
szabványosítás

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Galileo-nak és az EGNOS-nak 
törekednie kell arra, hogy megfeleljen a 
nemzetközi szabványoknak és 
tanúsításoknak; az illetékes hatóságok 
különösképpen együttműködnek a vasúti, 
a közúti, a légi és a hajózási közlekedési 
ágazathoz rendelt tanúsítási rendszer 
megalkotásában.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A GALILEO és az EGNOS, 
valamint az általuk nyújtott 
szolgáltatásoknak kompatibilisnek kell 
lenniük a szállítási infrastruktúrában 
használt bizonyos vevőkészülékekkel, az 
olyan stratégiai jelentőségű jövőbeli 
ágazatokat is figyelembe véve, mint az 
önvezető és a összekapcsolt autók, 
valamint a pilóta nélküli légi járművek 
(UAV-k).

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Kopernikusz a polgári Föld-
megfigyelési program komponense, 
amelyet az alapfelhasználók működtetnek. 
A Kopernikusz célja, hogy önálló 
hozzáférést biztosítson a környezeti 
ismeretekhez, valamint a szolgáltatások 
által előállított Föld-megfigyelési 
adatokkal és információkkal kapcsolatos 
legfontosabb technológiákhoz, ezáltal 
pedig lehetővé tegye az Unió számára a 
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független döntéshozatalt és fellépést a 
szállítási ágazatban olyan területeken, 
mint a környezetvédelem, az 
éghajlatváltozás, a polgári védelem, a 
biztonság és védelem.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szárazföld-monitoring a 
felszínborításra, a földhasználatra és a 
földhasználat megváltozására, a városi 
területekre, a szárazföldi víz mennyiségére 
és minőségére, az erdőkre, a 
mezőgazdaságra és egyéb természeti 
erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a 
krioszférára vonatkozó információk 
szolgáltatása érdekében;

– szárazföld-monitoring, 
infrastuktúra-építés és mezőgazdálkodás a 
felszínborításra, a földhasználatra és a 
földhasználat megváltozására, a városi 
területekre, a szárazföldi víz mennyiségére 
és minőségére, az erdőkre, a 
mezőgazdaságra és egyéb természeti 
erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a
krioszférára vonatkozó információk 
szolgáltatása érdekében;

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szállítási szolgáltatások a 
szárazföldi, tengeri, légi és űrközlekedés 
intelligensebbé, hatékonyabbá, 
biztonságosabbá, megbízhatóbbá, 
fenntarthatóbbá és integráltabbá tétele 
érdekében.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Kopernikusz szolgáltatások 
fejlesztését célzó mechanizmus az egyéb 
uniós fellépések támogatása érdekében.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – cb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az Európai Unió által szabályozott 
egyéb tematikus területekre kiterjedő 
további nyomon követési, jelentéstételi és 
megfelelőség-biztosítási szolgáltatások. 

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kopernikusz a Kopernikusszal 
kapcsolatos downstream szolgáltatások 
támogatására szolgáló intézkedéseket 
foglal magában, a következők elősegítése 
céljából:

a) az intézményi adatoknak és 
információknak a hatóságokat támogató 
nemzeti nyomon követési, jelentéstételi és 
megfelelőség-biztosítási szolgáltatások 
általi felhasználása;

b) üzleti alapon nyújtott szolgáltatások;

c) térképészeti szolgáltatások a kulturális 
örökség figyelemmel kísérése és védelme 
érdekében.

Módosítás 122
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok földi és/vagy 
világűrbe telepített érzékelőiből álló 
hálózat létrehozása, fejlesztése és 
üzemeltetése, ideértve az Európai 
Űrügynökség által vagy nemzeti szinten 
működtetett uniós érzékelőket is, az 
objektumok feltérképezése és nyomon 
követése, valamint az űrobjektumok olyan 
európai jegyzékének létrehozása céljából, 
amely figyelembe veszi az 55. cikkben 
említett felhasználók igényeit;

a) a tagállamok földi és/vagy 
világűrbe telepített érzékelőiből álló 
hálózat létrehozása, fejlesztése és 
üzemeltetése, ideértve az Európai 
Űrügynökség által vagy nemzeti szinten 
működtetett uniós érzékelőket is, az 
objektumok feltérképezése és nyomon 
követése, valamint az űrobjektumok olyan 
európai jegyzékének 2023 végéig történő 
létrehozása céljából, amely figyelembe 
veszi az 55. cikkben említett felhasználók 
igényeit;

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
58 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58a. cikk

Az SST-kínálat és -kereslet nyomon 
követése

Az Európai Bizottság 2024. december 31. 
előtt értékeli az SST komponens 
végrehajtását, különösen a földi és 
világűrbe telepített érzékelőkapacitásokkal 
kapcsolatos felhasználói igények 
alakulása tekintetében. Az értékelésnek 
különösen arra kell kiterjednie, hogy van-
e igény további világűrbe telepített és földi 
infrastruktúrára. Az értékelést szükség 
esetén az SST komponensen belüli további 
világűrbe telepített és földi infrastruktúra 
kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell 
kísérnie.

Indokolás

Az Európai Uniónak ambiciózusabb hozzáállást kell tanúsítania a két új kezdeményezés, az 
SSA és a GOVSATCOM tekintetében. Mivel megnövelt költségvetési keretet kérünk, több 
tevékenységet is belefoglalhatunk.
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Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az űridőjárással kapcsolatos 
funkció a következő tevékenységeket 
támogathatja:

(1) Az űridőjárással kapcsolatos 
funkció a következő tevékenységeket 
támogatja:

Indokolás

Az Európai Uniónak ambiciózusabb hozzáállást kell tanúsítania a két új kezdeményezés, az 
SSA és a GOVSATCOM tekintetében. Mivel megnövelt költségvetési keretet kérünk, több 
tevékenységet is belefoglalhatunk.

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Föld-közeli objektumokkal 
kapcsolatos funkció a következő 
tevékenységeket támogathatja:

(1) A Föld-közeli objektumokkal 
kapcsolatos funkció a következő 
tevékenységeket támogatja:

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha egy objektum 
megközelíti a Földet, a Bizottság elláthatja 
az Unió és a polgári védelemmel 
foglalkozó érintett nemzeti hatóságok 
intézkedéseinek koordinálását.

(2) Abban az esetben, ha egy objektum 
megközelíti a Földet, a Bizottság ellátja az 
Unió és a polgári védelemmel foglalkozó 
érintett nemzeti hatóságok intézkedéseinek 
koordinálását.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
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61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a földi szegmenst alkotó 
infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése;

a) a földi szegmenst és az 
űrszegmenst alkotó infrastruktúra 
fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján elfogadja a Govsatcom 
keretében nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozó működési követelményeket az 
igénybevétel egyes eseteire, tehát a 
válságkezelésre, valamint a 
kulcsfontosságú infrastruktúra 
felügyeletére és kezelésére – a diplomáciai 
kommunikációs hálózatokat is ideértve –
vonatkozó műszaki előírások formájában. 
E működési követelményeknek a 
felhasználói igények részletes elemzésén 
kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük 
a meglévő felhasználói berendezések és 
hálózatok támasztotta követelményeket. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 
107. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján elfogadja a Govsatcom 
keretében nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozó működési követelményeket az 
igénybevétel egyes eseteire, tehát a 
válságkezelésre, valamint a 
kulcsfontosságú infrastruktúra 
felügyeletére és kezelésére – a diplomáciai 
kommunikációs hálózatokat is ideértve –
vonatkozó műszaki előírások formájában. 
E működési követelményeknek a 
felhasználói igények részletes elemzésén 
kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük 
a meglévő felhasználói berendezések és 
hálózatok támasztotta követelményeket. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 
107. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. 
Szükség esetén új igénybevételi esetek 
bármikor hozzáadhatók a tagállamoktól 
érkező tényleges felhasználói igény 
alapján, amelyet megfelelő műszaki 
előírások követnek.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi (3) A Bizottság végrehajtási jogi 
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aktusok útján elfogadja a Govsatcom 
keretében nyújtott szolgáltatások 
szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas 
kommunikációs kapacitások és 
szolgáltatások, valamint azok attribútumai 
kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve 
a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a 
sávszélességet, a felhasználói 
berendezéseket és a biztonsági elemeket. 
Ezeknek az intézkedéseknek az 
(1) bekezdésben említett működési és 
biztonsági követelményeken kell 
alapulniuk, és a felhasználók számára 
uniós szinten nyújtott szolgáltatásoknak 
elsőbbséget kell biztosítaniuk. Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

aktusok útján elfogadja a Govsatcom 
keretében nyújtott szolgáltatások 
szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas 
kommunikációs kapacitások és 
szolgáltatások, valamint azok attribútumai 
kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve 
a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a 
sávszélességet, a felhasználói 
berendezéseket és a biztonsági elemeket. 
Ezeknek az intézkedéseknek az 
(1) bekezdésben említett működési és 
biztonsági követelményeken kell 
alapulniuk. Az említett végrehajtási jogi 
aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A belső piaci verseny torzulásának 
elkerülése érdekében a (3) bekezdésben 
említett szolgáltatási portfólió keretében 
figyelembe kell venni a jelenleg elérhető 
kereskedelmi szolgáltatásokat is.

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a jogi személyek, amelyeket 
műholdas kapacitások vagy szolgáltatások 
nyújtására megfelelően akkreditáltak a 
36. cikkben említett biztonsági 
akkreditációs eljárás szerint, a 34. cikk 
(1) bekezdésében említett, a Govsatcom 
komponensre vonatkozó különleges 
biztonsági követelmények alapján.

b) azok a jogi személyek, amelyeket 
műholdas kapacitások vagy szolgáltatások 
nyújtására megfelelően akkreditáltak a 
36. cikkben említett biztonsági 
akkreditációs eljárás szerint.
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Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az e komponens keretében 
műholdas kommunikációs kapacitásokat 
és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak 
meg kell felelniük a GOVSATCOM 
komponens specifikus biztonsági 
követelményeinek, amelyeket a 34. cikk 
(1) bekezdéssel összhangban határoznak 
meg.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös műholdas kommunikációs 
kapacitások, szolgáltatások és felhasználói 
berendezések Govsatcom-résztvevők 
közötti megosztását és az idevágó 
elsőbbségi szabályokat a felhasználók 
uniós és tagállami szintű biztonsági 
kockázatainak elemzése alapján kell 
megállapítani. A megosztás és az 
elsőbbségi szabályok az uniós szintű 
felhasználókat részesítik előnyben.

(1) A közös műholdas kommunikációs 
kapacitások, szolgáltatások és felhasználói 
berendezések Govsatcom-résztvevők 
közötti megosztását és az idevágó 
elsőbbségi szabályokat a felhasználók 
uniós és tagállami szintű biztonsági 
kockázatainak elemzése alapján kell 
megállapítani.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A belső piaci verseny torzulásának 
elkerülése érdekében a GOVSATCOM 
központok tekintetében figyelembe kell 
venni a jelenleg elérhető kereskedelmi 
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szolgáltatásokat is.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a 105. cikkel 
összhangban 2021 végéig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el a Govsatcom 
irányítására vonatkozó rendelkezések 
tekintetében.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2024 végéig értékeli a 
Govsatcom komponens végrehajtását, 
különösen a műholdas kommunikációs 
kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói 
igények alakulása tekintetében. Az 
értékelésnek különösen arra kell 
kiterjednie, hogy van-e igény további 
űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség 
esetén a Govsatcom komponensen belüli 
további űrinfrastruktúra kifejlesztésére 
irányuló javaslatnak kell kísérnie.

A GOVSATCOM-nak 2023 végéig 
működőképessé kell válnia. A Bizottság 
2024 végéig értékeli a Govsatcom 
komponens végrehajtását, különösen a 
műholdas kommunikációs kapacitásokkal 
kapcsolatos felhasználói igények alakulása 
tekintetében. Az értékelésnek különösen 
arra kell kiterjednie, hogy van-e igény 
további űrinfrastruktúrára. Az értékelést 
szükség esetén a Govsatcom komponensen 
belüli további űrinfrastruktúra 
kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell 
kísérnie.

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Igazgatótanács tagjait és 
póttagjait az Ügynökség alapvető feladatai 
terén meglévő tudásuk alapján kell 

(4) Az Igazgatótanács tagjait és 
póttagjait az Ügynökség feladatai terén 
meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a 
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kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási 
és költségvetési készségeik 
figyelembevételével. Az Igazgatótanács 
tevékenységei folytonosságának biztosítása 
érdekében az Európai Parlament, a 
Bizottság és a tagállamok törekednek 
képviselőik Igazgatótanácson belüli 
cserélődésének korlátozására. Valamennyi 
félnek törekednie kell a férfi és női 
képviselők kiegyensúlyozott arányára az 
Igazgatótanácsban.

megfelelő vezetői, igazgatási és 
költségvetési készségeik 
figyelembevételével. Az Igazgatótanács 
tevékenységei folytonosságának biztosítása 
érdekében az Európai Parlament, a 
Bizottság és a tagállamok törekednek 
képviselőik Igazgatótanácson belüli 
cserélődésének korlátozására. Valamennyi 
félnek törekednie kell a férfi és női 
képviselők kiegyensúlyozott arányára az 
Igazgatótanácsban.

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság módszertant határoz 
meg olyan minőségügyi mutatók 
kidolgozására, amelyek biztosítják a 4. 
cikk (a), (b) és (c) bekezdésében 
meghatározott általános célkitűzések 
elérésében történt előrehaladás pontos 
értékelését. E módszertan alapján a 
Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig 
kiegészíti a mellékletet.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és adott esetben a tagállamokra 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
követelményeket kell megállapítani.

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatok és az
eredmények megfelelőek legyenek az elért 
előrehaladás és a tapasztalt nehézségek 
alapos elemzéséhez, valamint hogy az 
adatokat és eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és adott esetben a tagállamokra 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
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követelményeket kell megállapítani.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság időben értékeléseket 
végez a programról ahhoz, hogy azok a 
döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek.

(1) A Bizottság időben értékeléseket 
végez a programról ahhoz, hogy azok a 
döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek. Az értékelés 
során minőségi szempontok alapján 
értékelni kell a 4. cikkben meghatározott 
általános célkitűzések elérésében történt 
előrehaladást.

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb a program végrehajtásának 
kezdetét követő négy évvel kell elvégezni.

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb a program végrehajtásának 
kezdetét követő három évvel kell 
elvégezni.

Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente értékeli az Ügynökség 
teljesítményét célkitűzései, megbízatása, 
feladatai és helyszíne fényében, a 
Bizottság iránymutatásaival összhangban. 
Az értékelésben ki kell térni arra, hogy 
szükség van-e az Ügynökség 
megbízatásának esetleges módosítására, 

A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente értékeli az 
Ügynökség teljesítményét célkitűzései, 
megbízatása, feladatai és helyszínei 
tekintetében, a Bizottság iránymutatásaival 
összhangban. Az értékelés során 
különösen foglalkozni kell az Ügynökség 
megbízatásának esetlegesen szükségesnek
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és arra, hogy az milyen pénzügyi 
következményekkel járna. Az értékelésben 
ki kell térni az Ügynökség 
összeférhetetlenségi politikájára, valamint 
a Biztonsági Akkreditációs Tanács 
függetlenségére és önállóságára is.

mutatkozó módosításával – kiváltképpen a 
további feladatok hozzárendelésének 
lehetőségével, a 30. cikkel összhangban –
és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi 
következményeivel. Az értékelésben ki kell 
térni az Ügynökség összeférhetetlenségi 
politikájára, valamint a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács függetlenségére és 
önállóságára is.

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az Ügynökséggel 
együttműködve az Ügynökség megfelelő 
finanszírozását és személyzet biztosító 
átmeneti tervet dolgoz ki annak 
érdekében, hogy az Ügynökség 
elvégezhesse az e rendeletben említett 
feladatokat. A Bizottság intézkedéseket 
határoz meg annak biztosítására, hogy 
azokat a feladatokat, amelyeknek 
teljesítéséhez az Ügynökség pillanatnyilag 
nem rendelkezik megfelelő 
finanszírozással és személyzettel, az e 
rendelet hatálybalépését követően 
legfeljebb két évig tartó átmeneti időszak 
alatt megfelelően ellássák.
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