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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Galimybė nuolat, laiku ir patikimai susipažinti su Žemės stebėsenos duomenimis yra labai 
svarbi norint suvokti mūsų planetos aplinkos ir klimato dinamiką ir gauti kritiškai svarbios 
informacijos susiklosčius ekstremaliajai situacijai, susijusiai su gaivalinėmis nelaimėmis ar 
humanitarinėmis krizėmis. Šio galimybė suteikia tvirtą pagrindą siekiant priimti gerai 
pagrįstus nacionalinio ir Europos lygmens sprendimus aplinkos, klimato, civilinės saugos ir 
saugumo srityse. Europos Žemės stebėsenos programa „Copernicus“, kuria tęsiama GMES 
programa, sukurta pagal Reglamentą (ES) Nr. 911/2010, siekiama užtikrinti visapusišką atvirą 
prieigą prie tokių duomenų.

Programą „Copernicus“ sudaro sudėtinga visuma sistemų, pagal kurias renkami duomenys iš 
įvairių šaltinių: dirbtinių Žemei stebėti skirtų palydovų ir žemėje, jūroje ir orlaiviuose įtaisytų 
įrenginių.  Pagal jas tokie duomenys apdorojami ir vartotojams pateikiama patikima ir 
atnaujinta informacija, teikiant paslaugas, kurios suskirstytos į šešias temines sritis: žemė,
atmosfera, klimato kaita, ekstremaliųjų situacijų valdymas ir saugumas. Paslaugos apima 
platų taikmenų spektrą aplinkos apsaugos, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie 
klimato kaitos, miestų zonų valdymo, regioninio ir vietos planavimo, žemės ūkio, miškų, 
sveikatos, transporto, tvaraus vystymosi, civilinės saugos, turizmo ir kitose srityse.

Programa „Copernicus“ taip pat sudaro sąlygas ypatingos pridėtinės vertės turinčioms 
viešosioms ir komercinėms taikmenoms, atveria galimybių prekybos srityje, sudaro sąlygas 
kurti darbo vietų, skatinti naujoves ir augimą. Ši programa yra Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos  „Europa 2020“ sudėtinė dalis.

Komisijos pasiūlyme dėl reglamento, pateiktame Europos Parlamentui pateikus rezoliuciją, 
kurioje buvo atmestas pasiūlymas neįtraukti šios programos finansavimo į daugiametę 
finansinę programą, užtikrinamas programos „Copernicus“ finansavimas 2014–2020 m. 
laikotarpiu ir nustatytas maksimalus įsipareigojimų lygis – 3 786 milijonai eurų. Pasiūlyme 
siekiama geriau apibrėžti programos tikslus ir jos valdymą, pradedant Komisijos vaidmeniu.

Nuomonės referentė sutinka su Komisijos pasiūlymo tikslais ir turiniu, juos palaiko ir mano, 
kad tai bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti Europai, jos piliečiams ir jos įmonėms, kad jie 
galėtų naudotis privalumais, kuriuos teiks visapusiška ir laisva prieiga prie Žemės stebėsenos 
duomenų. Siūlomais pakeitimais siekiama patobulinti kai kuriuos pasiūlymo aspektus, 
padaryti jį aiškesnį ir tvirtesnį, ypač Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto kompetencijos srityse, kaip antai aplinka, klimatas, civilinė sauga ir Europos 
aplinkos agentūros (EAA) vaidmuo.

Nustatytos aiškesnės atmosferos stebėsenos ir klimato kaitos stebėsenos paslaugų apibrėžtys 
ir pabrėžiama, kad svarbu naudotis valstybėse narėse jau esančiais pajėgumais ir duomenimis, 
siekiant išvengti, kad nebūtų dvigubai atliekamas tas pats darbas, jei tik tai įmanoma 
techniškai ir jei įmanoma užtikrinti duomenų naujumą.

Svarbus pakeitimas susijęs su programos „Copernicus“ komponentu, kuris nėra glaudžiai 
susijusi su programos kosmoso komponentu. Svarbu, kad su kosmosu nesusijusio 
komponento duomenų šaltinis būtų ne tik in situ matavimai, kuriuos vykdant tikrinamas oras 
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vietoje matuojant dujų koncentraciją, bet ir nuotolinės patikros duomenys iš antžeminių ar 
jūros įrenginių arba oro platformų. Taigi svarbu, kad in situ komponentas turėtų platesnį 
pavadinimą „su kosmosu nesusijęs komponentas“, kad būtų išvengta dviprasmybės, kurios jau 
esama GMES programoje ir kuri kyla iš to, kad ne visiškai tiksliai vartojama atitinkama 
mokslinė terminologija. Galiausiai svarbu, kad su kosmosu nesusijusio programos 
„Copernicus“ komponento koordinavimo užduotis būtų aiškiai skirta EAA.

Paskutinis klausimais susijęs su prieiga prie informacijos, kuri privalo būtina visapusiška ir 
atvira. Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad reikalingos gilesnės diskusijos dėl to, ar 
prieiga prie duomenų turėtų būti nemokama ar ne, atskiriant viešojo pobūdžio ir naudos 
taikmenas ir komercines taikmenas, taigi paliekant pakankamai lankstumo, kad atitinkamais 
atvejais Europos investuotojai gautų deramą grąžą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) programa „Copernicus“ siekiama teikti 
tikslią ir patikimą informaciją, susijusią su 
aplinka ir saugumu, kuri būtų pritaikyta 
prie naudotojų poreikių ir kuria būtų 
remiamos kitos Sąjungos politikos sritys, 
visų pirma vidaus rinka, transportas, 
aplinka, energetika, civilinė sauga, 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir humanitarinė pagalba. Ji grindžiama 
esamais Europos pajėgumais ir papildoma 
naujais bendrai sukurtais įrenginiais;

(5) programa „Copernicus“ siekiama teikti 
tikslią ir patikimą informaciją, susijusią su 
aplinka, klimato kaita, civiline sauga ir 
saugumu, kuri būtų pritaikyta prie 
naudotojų poreikių ir kuria būtų remiamos 
kitos Sąjungos politikos sritys, visų pirma 
vidaus rinka, transportas, aplinka, 
klimatas, energetika, civilinė sauga, 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir humanitarinė pagalba. Ji grindžiama 
esamais Europos pajėgumais ir papildoma 
naujais bendrai sukurtais įrenginiais;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti, kad duomenų apie klimatą rinkimas ir civilinės saugos skatinimas 
yra vieni iš esminių programos „Copernicus“ tikslų.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, klimato, 
civilinės saugos ir saugumo srityse. Ją 
įgyvendinant taip pat turėtų būti 
naudojamasi turimais, ypač valstybių narių 
pateiktais, in situ matavimo ir nuotolinės 
patikros duomenimis. Praktinių paslaugų 
teikimas priklauso nuo gerai veikiančio ir 
saugaus „Copernicus“ kosmoso 
komponento. „Copernicus“ kosmoso 
komponentui didžiausią grėsmę kelia 
didėjanti susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant mokslinio išsamumo, in situ duomenis turėtų papildyti nuotolinės patikros 
duomenys, kaip išsamiau paaiškinta 6 straipsnio pakeitime.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naudotojams turėtų būti suteikta 
galimybė visapusiškai, laisvai ir

(21) naudotojams turėtų būti suteikta 
galimybė visapusiškai ir laisvai naudotis 
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nemokamai naudotis pagal programą 
„Copernicus“ gautais duomenimis ir 
informacija, siekiant skatinti naudojimąsi ir 
keitimąsi jais ir sustiprinti Žemės 
stebėsenos rinkas Europoje, ypač 
naudotojų sektorių, taip skatinant 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą,

pagal programą „Copernicus“ gautais 
duomenimis ir informacija, siekiant skatinti 
naudojimąsi ir keitimąsi jais ir sustiprinti 
Žemės stebėsenos rinkas Europoje, ypač 
naudotojų sektorių, taip skatinant 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą;

Or. it

Pagrindimas

Prieiga prie programos „Copernicus“ duomenų, be abejo, turėtų būti visapusiška ir laisva, 
tačiau reikėtų išlaikyti ir pakankamai lankstumo, kad atitinkamais atvejais Europos 
investuotojai gautų deramą grąžą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos apsaugos ir pastangų užtikrinti 
civilinę saugą ir saugumą rėmimo;

a) aplinkos ir klimato stebėsenos, aplinkos 
apsaugos ir pastangų užtikrinti civilinę 
saugą ir saugumą rėmimo;

Or. it

Pagrindimas

Žemės aplinkos ir klimato stebėseną galima savaime laikyti visuotiniu tikslu, ne tik aplinkos 
apsaugos ir pastangų užtikrinti civilinę saugą ir saugumą papildymu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramos augimo strategijai „Europa 
2020“ prisidedant prie pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo tikslų įgyvendinimo; 
pagal programą skatinant naudoti 
komercines taikmenas, ypač didinamas 
ekonomikos stabilumas ir skatinamas jos 

b) paramos augimo strategijai „Europa 
2020“ prisidedant prie pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo tikslų įgyvendinimo; 
be to, skatinant naudoti su Žemės 
stebėsena susijusias komercines 
programos taikmenas didinamas 
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augimas; ekonomikos stabilumas ir skatinamas jos 
augimas.

Or. it

Pagrindimas

Naudinga išsamiau paaiškinti minimų komercinių programos taikmenų tipą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paramos valstybių narių, Sąjungos ir 
tarptautinei veiklai, pvz., globaliai Žemės 
stebėjimo sistemų sistemai (GEOSS), ir 
jos koordinavimo;

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu, kad programos „Copernicus“ veikla būtų suderinta su atitinkamomis 
pasaulinio lygmens iniciatyvomis, ir todėl patartina įtraukti išsamią nuorodą, t. y. ne tik 
paminėti konstatuojamosiose dalyse, bet ir dėstomojoje dalyje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirminiai duomenys ir informacija, gauti 
vykdant stebėseną iš kosmoso bei 
naudojantis turimais in situ duomenimis
(toliau – „Copernicus“ duomenys ir 
informacija) yra tikslūs ir patikimi, 
teikiami nuolat bei ilgą laiką ir atitinka
„Copernicus“ naudotojų bendruomenių 
poreikius. Prieiga prie šių duomenų yra 
visapusiška, laisva ir nemokama laikantis 
šiame reglamente ar juo remiantis 

2. Pirminiai duomenys ir informacija, gauti 
vykdant stebėseną iš kosmoso bei 
naudojantis turimais in situ matavimais ir 
nuotolinės patikros duomenimis (toliau –
„Copernicus“ duomenys ir informacija) yra 
tikslūs ir patikimi, teikiami nuolat bei ilgą 
laiką ir atitinka „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenių poreikius. Prieiga prie šių 
duomenų yra visapusiška ir laisva laikantis 
šiame reglamente ar juo remiantis 



PE519.791v01-00 8/13 PA\1004736LT.doc

LT

apibrėžtų sąlygų. apibrėžtų sąlygų.

Or. it

Pagrindimas

In situ duomenis turėtų papildyti nuotolinės patikros duomenys, kaip išsamiau paaiškinta 
6 straipsnio pakeitime. Prieiga prie programos „Copernicus“ duomenų, be abejo, turėtų būti 
visapusiška ir laisva, tačiau reikėtų išlaikyti ir pakankamai lankstumo, kad atitinkamais 
atvejais Europos investuotojai gautų deramą grąžą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atmosferos stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie Europos oro kokybę bei 
pasaulinės atmosferos cheminę sudėtį. Visų 
pirma teikiama informacija apie vietos ir 
nacionalines oro kokybės stebėsenos 
sistemas ir turėtų būti prisidedama prie 
atmosferos cheminių savybių su klimatu 
susijusių kintamųjų duomenų stebėsenos;

a) atmosferos stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie Europos oro kokybę bei 
pasaulinės atmosferos cheminę sudėtį, 
įskaitant stratosferos ozono sluoksnio 
sumažėjimą. Jas pasitelkiant visų pirma 
teikiama informacija apie oro kokybės 
stebėsenos sistemas vietos ir nacionaliniu 
lygmenimis ir turėtų būti prisidedama prie 
atmosferos cheminių savybių ir Žemės 
sistemos pokyčių stebėsenos;

Or. it

Pagrindimas

Stratosferos ozono sluoksnio sumažėjimas – labai svarbi atmosferos chemijos dalis, todėl jį 
reikia aiškiai paminėti. Be to, moksliniu požiūriu atmosferos stebėjimas turėtų būti susijęs su 
visais Žemės sistemos pokyčiais ir su klimatu susiję kintamieji duomenys turėtų būti svarbi, 
tačiau ne vienintelė, šio proceso dalis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) klimato kaitos stebėsenos paslauga 
teikiama informacija, kuria siekiama

d) klimato kaitos stebėsenos paslauga 
teikiama informacija, kuria siekiama remti
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išplėsti žinių bazę, skirtą prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai 
remti. Ji ypač prisidės renkant esminius su 
klimatu susijusių kintamųjų duomenis, 
atliekant klimato analizę ir prognozę laiko 
ir vietos mastais, kiek tai susiję su 
prisitaikymo ir švelninimo strategijomis, 
skirtomis įvairioms sritims, kuriose 
teikiama nauda Sąjungos sektoriams ir 
visuomenei.

prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo politiką. Ji ypač prisidės 
renkant esminius su klimatu susijusių 
kintamųjų duomenis, atliekant klimato 
analizę ir taikant prognozės modelius laiko 
ir vietos mastais, kiek tai susiję su 
prisitaikymo ir švelninimo strategijomis, 
skirtomis įvairioms sritims, kuriose 
teikiama nauda Sąjungos sektoriams ir 
visuomenei;

Or. it

Pagrindimas

Programos „Copernicus“ klimato stebėsenos paslauga turėtų taip pat padėti gauti 
moksliniais modeliais pagrįstas prognozes.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 punkto 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų teikimas turi būti ekonomiškai 
efektyvus ir decentralizuotas, kad 
prireikus ES lygmeniu būtų papildomi 
turimi duomenys ir pajėgumai valstybėse 
narėse. Vengiama įsigyti naujus 
duomenis, kurie dubliuotų esamus 
šaltinius, nebent naudojimasis esamais ar 
atnaujinamais duomenų rinkiniais yra 
techniškai neįmanomas, ekonomiškai 
neefektyvus ar jais negalima naudotis 
tinkamu laiku.

Or. it

Pagrindimas

Naudojant jau turimus pajėgumus ir duomenis ir vengiant beprasmio dubliavimosi programa, 
be kita ko, gali būti ekonomiškai efektyvesnė. Tačiau reikia suteikti galimybę rinkti duomenis 
decentralizuotai, kai to reikia techniniu požiūriu ar kai nėra duomenų ar jų negalima 
atnaujinti tinkamu laiku.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. vystomąją veiklą, kuri apima praktinių 
paslaugų kokybės ir rezultatų gerinimą, 
įskaitant jų tobulinimą ir pritaikymą, ir 
veiklos rizikos vengimą ar švelninimą;

2. mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros veiklą, kuri apima praktinių 
paslaugų kokybės ir rezultatų gerinimą, 
įskaitant jų tobulinimą ir pritaikymą, ir 
veiklos rizikos vengimą ar švelninimą;

Or. it

Pagrindimas

Pageidautina vartoti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąvoką, nes ji išsamesnė.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. paramos veiklą, kuri apima naudotojų 
naudojimosi praktinėmis paslaugomis ir 
naudotojams skirtomis taikmenomis 
skatinimą ir ryšių bei sklaidos veiklą.

3. paramos veiklą, kuri apima naudotojų 
naudojimosi praktinėmis paslaugomis ir 
naudotojams skirtomis taikmenomis 
skatinimą ir mokymo, ryšių bei sklaidos 
veiklą.

Or. it

Pagrindimas

Tikslinga į paskesnes taikmenas įtraukti specialius mokymus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis
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In situ komponentas Su kosmosu nesusijęs komponentas
Programos „Copernicus“ in situ
komponentas apima šią veiklą:

Programos „Copernicus“ su kosmosu 
nesusijęs komponentas suteikia suderintą 
prieigą prie in situ vertinimo ir nuotolinės 
patikros duomenų iš antžeminių ar jūros 
įrenginių arba oro platformų, įskaitant 
papildomus ir bazinius duomenis. Jis
apima šią veiklą:

a) in situ duomenų rinkimo ir teikimo 
koordinavimą ir suderinimą, in situ 
duomenų, būtinų praktinėms paslaugoms, 
teikimą, įskaitant trečiųjų šalių tarptautinio 
lygmens in situ duomenis;

a) in situ matavimo ir nuotolinės patikros
duomenų, būtinų praktinėms paslaugoms, 
teikimą, įskaitant trečiųjų šalių tarptautinio 
lygmens in situ duomenis;

aa) in situ matavimo ir nuotolinės 
patikros duomenų rinkimo ir teikimo 
koordinavimą ir derinimą;

b) techninės pagalbos teikimą Komisijai, 
kiek tai susiję su in situ stebėsenos
duomenims taikomais paslaugų 
reikalavimais;

b) techninės pagalbos teikimą Komisijai, 
kiek tai susiję su in situ matavimo ir
nuotolinės patikros duomenims taikomais 
paslaugų reikalavimais;

c) bendradarbiavimą su in situ veiklos 
vykdytojais, siekiant skatinti vystomosios 
veiklos, susijusios su in situ stebėsenos 
infrastruktūra ir tinklais, plėtrą.

c) bendradarbiavimą su in situ ir 
nuotolinės patikros veiklos vykdytojais, 
siekiant skatinti vystomosios veiklos, 
susijusios su in situ stebėsenos 
infrastruktūra ir tinklais, plėtrą.

Or. it

Pagrindimas

In situ matavimai, kuriuos vykdant tikrinamas oras vietoje ir matuojama dujų koncentracija, 
neapima viso duomenų, kuriuos galima gauti iš programos „Copernicus“ su kosmosu 
nesusijusio komponento, spektro. Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti visus su kosmosu 
nesusijusius matavimus, įskaitant in situ stebėjimus ir nuotolinę patikrą iš antžeminių ar jūros 
įrenginių ir oro platformų. Pakeičiant viso komponento pavadinimą atspindima ši išsamesnė 
perspektyva.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šalimis kandidatėmis, taip pat b) šalimis kandidatėmis, taip pat 
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potencialiomis šalimis kandidatėmis pagal 
atitinkamus bendruosius susitarimus ar 
asociacijos susitarimo protokolą, kuriuose 
įtvirtinami tokių šalių dalyvavimo 
Sąjungos programose bendrieji principai ir 
sąlygos.

potencialiomis šalimis kandidatėmis pagal 
atitinkamus bendruosius susitarimus ar 
asociacijos susitarimus, kuriuose 
įtvirtinami tokių šalių dalyvavimo 
Sąjungos programose bendrieji principai ir 
sąlygos;

Or. it

Pagrindimas

Reikalaujant konkrečių protokolų sudaroma kliūtis, kuri užkirto kelią šalims, kurios 
bendradarbiauja su Europos aplinkos agentūra, pvz., Vakarų Balkanų šalys, dalyvauti 
įgyvendinant pradinį GMES programos etapą. Tai klaida, kurios nederėtų pakartoti 
įgyvendinant naują programos „Copernicus“ etapą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 6 straipsnyje aprašytą in situ
komponento veiklą veiklos vykdytojams, 
teikiantiems 4 straipsnyje nurodytas 
paslaugas.

6. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 6 straipsnyje aprašytą su kosmosu 
nesusijusio komponento veiklą veiklos 
vykdytojams, teikiantiems 4 straipsnyje 
nurodytas paslaugas, visų pirma Europos 
aplinkos agentūrai, kai reikalingas 
bendras koordinavimas.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kad Europos aplinkos agentūra gali ir privalo atlikti labai svarbią bendro 
koordinavimo užduotį, kiek tai susiję su programos „Copernicus“ su kosmosu nesusijusiu 
komponentu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Copernicus“ duomenimis ir informacija „Copernicus“ duomenimis ir informacija 
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galima naudotis nuolat, laisvai ir 
nemokamai, nustatant šiuos apribojimus:

galima naudotis visapusiškai ir laisvai, 
nustatant šiuos apribojimus:

Or. it

Pagrindimas

Prieiga prie programos „Copernicus“ duomenų, be abejo, turėtų būti visapusiška ir laisva, 
tačiau reikėtų išlaikyti ir pakankamai lankstumo, kad atitinkamais atvejais Europos 
investuotojai gautų deramą grąžą.


