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ĪSS PAMATOJUMS

Nepārtraukta, laicīga un drošticama piekļuve Zemes novērošanas datiem ir svarīga, lai 
saprastu mūsu planētas vides un klimata dinamiku un lai ārkārtas situācijās, kas ir saistītas ar 
dabas katastrofām un humanitārām krīzēm, iegūtu izšķiroši svarīgu informāciju. Tas 
nodrošina stabilu pamatu informētu lēmumu pieņemšanai vides, klimata, civilās aizsardzības 
un drošības jomā valstu un ES līmenī. Mērķis Eiropas Zemes novērošanas programmai 
Copernicus, ar ko tiek turpināta programma GMES, kura tika izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. 911/2010, ir garantēt pilnīgu un atvērtu pieeju šādiem datiem.

Copernicus veido sarežģītu sistēmu kopums, kuras vāc datus no vairākiem avotiem: 
mākslīgiem Zemes novērošanas satelītiem, kā arī aprīkojuma, kas atrodas uz zemes, jūrā un 
gaisā. Tā apstrādā datus un sniedz lietotājiem uzticamu un atjauninātu informāciju, izmantojot 
pakalpojumus, kas ir sadalīti sešās tematiskajās jomās: zeme, atmosfēra, klimata pārmaiņas, 
ārkārtas situāciju pārvaldība un drošība. Pakalpojumiem ir plašs pielietojumu klāsts, 
piemēram, vides aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, pilsētu 
teritoriju pārvaldība, reģionālā un vietējā plānošana, lauksaimniecība, meži, veselība, 
transports, ilgtspējīga attīstība, civilā aizsardzība un tūrisms.

Copernicus ir iespējami arī publiski un komerciāli pielietojumi, kuriem ir īpaša pievienotā 
vērtība, un tiek radītas tirdzniecības iespējas, darbvietas, inovācija un izaugsme. Programma 
ir neatņemama daļa no stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

Ar regulas priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi, ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju, 
ar kuru tika noraidīts priekšlikums programmas finansējumu izņemt no daudzgadu finanšu 
shēmas, tiek nodrošināts Copernicus finansējums laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, 
paredzot maksimālo saistību līmeni EUR 3786 miljonu apmērā. Priekšlikuma mērķis ir labāk 
definēt programmas mērķus un tās pārvaldību, sākot ar Komisijas lomu.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas priekšlikuma mērķiem un saturam un atbalsta tos, kā 
arī uzskata, ka tie ir nozīmīgs solis uz to, lai garantētu Eiropai, tās pilsoņiem un uzņēmumiem 
priekšrocības, kas izriet no pilnīgas un atvērtas piekļuves Zemes novērošanas datiem. 
Ierosināto grozījumu mērķis ir uzlabot atsevišķus priekšlikuma aspektus, kā arī precizēt un 
nostiprināt to, jo īpaši attiecībā uz Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas kompetences jomām, proti, vide, klimats, civilā aizsardzība un Eiropas 
Vides aģentūras (EVA) loma.

Konkrētāk, ir skaidrāk noteiktas atmosfēras un klimata pārmaiņu novērošanas definīcijas un ir 
uzsvērts, ka ir svarīgi izmantot spējas un datus, kas dalībvalstīs jau ir, lai novērstu 
nevajadzīgu dublēšanos, kad vien tas ir iespējams tehniskā ziņā un kad tas garantē datu 
laicīgu sniegšanu.

Svarīgs grozījums skar Copernicus komponentu, kas nav cieši saistīts ar programmas 
kosmosa komponentu. Būtu tiešām lietderīgi, ja dati, kas nav saistīti ar programmas kosmosa 
komponentu, nāktu ne tikai no in situ mērījumiem, ar kuriem tiek pārbaudīta vietējā gaisa 
kvalitāte, mērot gāzu koncentrāciju, bet arī no attālās uzrādes datiem, kas nāk no aprīkojuma, 
kurš atrodas uz zemes, jūrā un gaisā. Tādējādi būtu ieteicams in situ komponentu saukt par 
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komponentu, kas nav saistīts ar kosmosu, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas jau 
rodas saistībā ar programmu GMES tādēļ, ka nav lietota pareizā attiecīgā zinātniskā 
terminoloģija. Visbeidzot ir svarīgi, lai tiktu skaidri noteikta EVA koordinācijas loma saistībā 
ar Copernicus komponentu, kas nav saistīts ar kosmosu.

Pēdējais jautājums ir saistīts ar piekļuvi informācijai — tai jābūt pilnīgai un atvērtai. Tomēr 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir vajadzīgas plašākas debates par bezmaksas piekļuvi 
datiem, nodalot sabiedriska rakstura un nozīmes pielietojumus no komerciāliem 
pielietojumiem, un tādējādi tiktu saglabāta pietiekama elastība, lai attiecīgā gadījumā ļautu 
Eiropas investoriem nozarē gūt taisnīgu pelņu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Programmas Copernicus mērķi ir 
nodrošināt rūpīgu un drošticamu 
informāciju vides un drošības jomā, kas 
pielāgota lietotāju vajadzībām un atbalsta 
citus Savienības politikas virzienus, it īpaši 
saistībā ar iekšējo tirgu, transportu, vidi, 
enerģētiku, civilo aizsardzību, sadarbību ar 
trešām valstīm un humāno palīdzību. Tā 
pamatojas uz Eiropā pastāvošām spējām, 
papildinot tās ar jauniem, kopīgi 
izstrādātiem aktīviem.

(5) Programmas Copernicus mērķi ir 
nodrošināt rūpīgu un drošticamu 
informāciju vides, klimata pārmaiņu, 
civilās aizsardzības un drošības jomā, kas 
pielāgota lietotāju vajadzībām un atbalsta 
citus Savienības politikas virzienus, it īpaši 
saistībā ar iekšējo tirgu, transportu, vidi, 
klimatu, enerģētiku, civilo aizsardzību, 
sadarbību ar trešām valstīm un humāno 
palīdzību. Tā pamatojas uz Eiropā 
pastāvošām spējām, papildinot tās ar 
jauniem, kopīgi izstrādātiem aktīviem.

Or. it

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka datu vākšana par klimatu un atbalsts civilajai aizsardzībai ir starp 
programmas Copernicus pamatmērķiem.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu.

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, klimata, civilās 
aizsardzības un drošības jomās. Tāpat tai ir 
jāizmanto pieejamie in situ mērījumu un 
attālās uzrādes dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponenta pareizas darbības un 
drošības. Vislielākais drauds Copernicus 
kosmosa komponentam ir aizvien 
pieaugošais risks sadurties ar citiem 
satelītiem un kosmosā esošajām atlūzām. 
Tādēļ programmai Copernicus ir jāatbalsta 
darbības, kuru mērķis ir samazināt šādus 
riskus, it īpaši, veicinot programmu, kas 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu [XXX], ar ko izveido 
Kosmosa novērošanas un izsekošanas 
atbalsta programmu.

Or. it

Pamatojums

Zinātniski izsmeļoša perspektīva prasa in situ datus papildināt ar attālās uzrādes datiem, kā 
sīkāk paskaidrots 6. panta grozījumā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dati un informācija, kas iegūta (21) Dati un informācija, kas iegūta 
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saistībā ar programmu Copernicus, 
lietotājiem būtu jāpadara pieejama pilnībā,
atklāti un bez maksas, lai veicinātu tās 
lietošanu un kopīgošanu un lai stiprinātu 
Zemes novērošanas tirgus Eiropā, it īpaši 
lejupējā sektorā, tādējādi veicinot izaugsmi 
un darbvietu radīšanu.

saistībā ar programmu Copernicus, 
lietotājiem būtu jāpadara pieejama pilnībā 
un atvērti, lai veicinātu tās lietošanu un 
kopīgošanu un lai stiprinātu Zemes 
novērošanas tirgus Eiropā, it īpaši lejupējā 
sektorā, tādējādi veicinot izaugsmi un 
darbvietu radīšanu.

Or. it

Pamatojums

Piekļuvei Copernicus datiem neapšaubāmi jābūt pilnīgai un atvērtai, tomēr ir jāsaglabā 
pietiekama elastība, lai attiecīgā gadījumā ļautu Eiropas investoriem nozarē gūt taisnīgu 
pelņu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vides aizsardzība un atbalsta 
nodrošināšana civilajai aizsardzībai un 
drošības centieniem;

(a) vides un klimata uzraudzība, vides 
aizsardzība un atbalsta nodrošināšana 
civilajai aizsardzībai un drošības 
centieniem;

Or. it

Pamatojums

Zemes vides un klimata novērošanu pašu par sevi var uzskatīt par vispārēju mērķi, turklāt tā 
palīdz vides aizsardzībai un darbībām civilās aizsardzības un drošības jomā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsts izaugsmes stratēģijai “Eiropa 
2020”, veicinot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes mērķus; it īpaši tā 

(b) atbalsts izaugsmes stratēģijai “Eiropa 
2020”, veicinot gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes mērķus; it īpaši tā 
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sekmēs ekonomisko stabilitāti un izaugsmi, 
veicinot komerciālos pielietojumus.

sekmēs ekonomisko stabilitāti un izaugsmi, 
veicinot Zemes novērošanas komerciālos 
pielietojumus.

Or. it

Pamatojums

Ir lietderīgi labāk paskaidrot pieminētos komerciālo pielietojumu veidus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalsts dalībvalstu, Savienības un 
starptautiskām darbībām, piemēram, 
Zemes novērošanas sistēmu globālajai 
sistēmai (GEOSS), un savstarpējā 
koordinācija;

Or. it

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai Copernicus pasākumi tiktu koordinēti ar attiecīgām iniciatīvām pasaulē, un 
tādēļ būtu ieteicams iekļaut skaidru atsauci šajā sakarā ne tikai preambulā, bet arī tiesību 
akta pamatdaļā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Oriģinālie dati un informācija, kas 
radīta, veicot novērošanu no kosmosa, kā 
arī tā, kas iegūta no pieejamajiem in-situ
datiem (“Copernicus dati un informācija”), 
ir rūpīga un drošticama, tiek piegādāta 
ilgtermiņā un ilgtspējīgi un atbilst 
Copernicus lietotāju kopienu prasībām. 

2. Oriģinālie dati un informācija, kas 
radīta, veicot novērošanu no kosmosa, kā 
arī tā, kas iegūta no pieejamajiem in situ
mērījumu un attālās uzrādes datiem 
(“Copernicus dati un informācija”), ir 
rūpīga un drošticama, tiek piegādāta 
ilgtermiņā un ilgtspējīgi un atbilst 
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Piekļuve šiem datiem ir pilnīga, atvērta un 
bez maksas, saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti šajā regulā vai pamatojoties uz 
to.

Copernicus lietotāju kopienu prasībām. 
Piekļuve šiem datiem ir pilnīga un atvērta, 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
šajā regulā vai pamatojoties uz to.

Or. it

Pamatojums

In situ dati ir jāpapildina ar attālās uzrādes datiem, kā sīkāk paskaidrots 6. panta grozījumā. 
Piekļuvei Copernicus datiem neapšaubāmi jābūt pilnīgai un atvērtai, tomēr ir jāsaglabā 
pietiekama elastība, lai attiecīgā gadījumā ļautu Eiropas investoriem nozarē gūt taisnīgu 
pelņu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atmosfēras novērošanas pakalpojumi 
nodrošina informāciju par gaisa kvalitāti 
Eiropas mērogā un par atmosfēras ķīmisko 
sastāvu globālā mērogā; tie jo īpaši sniedz 
informāciju gaisa kvalitātes novērošanas 
sistēmām vietējā līdz valsts līmenī, un tiem 
būtu jāveicina atmosfēras ķīmiskā sastāva 
rādītāju novērošana;

(a) atmosfēras novērošanas pakalpojumi 
nodrošina informāciju par gaisa kvalitāti 
Eiropas mērogā un par atmosfēras ķīmisko 
sastāvu, tostarp stratosfēras ozona slāņa 
noārdīšanos, globālā mērogā; tie jo īpaši 
sniedz informāciju gaisa kvalitātes 
novērošanas sistēmām vietējā līdz valsts 
līmenī, un tiem būtu jāveicina atmosfēras 
ķīmiskā sastāva un Zemes sistēmas 
dinamikas novērošana;

Or. it

Pamatojums

Stratosfēras ozona slāņa noārdīšanās ir būtisks atmosfēras ķīmiskā sastāva elements, kas ir 
skaidri jāmin. Turklāt no zinātniskā viedokļa atmosfēras novērošanai būtu jāattiecas uz visu 
Zemes sistēmas dinamiku, un klimata rādītāji ir svarīga, bet ne vienīgā tās daļa.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) klimata pārmaiņu novērošanas 
pakalpojums nodrošina informāciju, lai 
palielinātu zināšanu bāzi pielāgošanās un 
mazināšanas politikas atbalstam; it īpaši tas 
veicina būtisko klimata rādītāju 
nodrošināšanu, klimata analīzes un 
prognozes laika un kosmosa mērogā 
saistībā ar pielāgošanas un mazināšanas 
stratēģijām dažādām Savienības nozaru un 
sabiedriskā labuma jomām;

(d) klimata pārmaiņu novērošanas 
pakalpojums nodrošina informāciju 
pielāgošanās un mazināšanas politikas 
atbalstam; it īpaši tas veicina būtisko 
klimata rādītāju nodrošināšanu, klimata 
analīzes un prognozēšanas modeļus laika 
un kosmosa mērogā saistībā ar 
pielāgošanas un mazināšanas stratēģijām 
dažādām Savienības nozaru un sabiedriskā 
labuma jomām;

Or. it

Pamatojums

Copernicus klimata novērošanas pakalpojumam arī jāpalīdz iegūt prognozes, kas ir balstītas 
uz zinātniskiem modeļiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojumu sniegšana ir izmaksu ziņā 
lietderīga un attiecīgā gadījumā 
decentralizēta, lai ES līmenī papildinātu 
datus un spējas, kas dalībvalstīs jau ir. 
Netiek pirkti jauni dati, kuri dublē 
pašreizējos avotus, izņemot, ja pašreizējo 
vai atjaunojamo datu kopumu 
izmantošana ir tehniski neiespējama vai 
nerentabla vai nav laicīgi pieejama.

Or. it

Pamatojums

Izmantojot jau esošās spējas un datus un izvairoties no nevajadzīgas dublēšanās, programmu 
var padarīt efektīvāku gan izmaksu ziņā, gan citādi. Tomēr jānodrošina iespēja datus vākt 
centralizēti, ja tas ir nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ vai ja esošie dati nav pieejami vai tos 
nevar laicīgi atjaunināt.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izstrādes darbības ir saistītas ar darbības 
pakalpojumu kvalitātes un izpildījuma 
uzlabošanu, ieskaitot to izvērtēšanu un 
pielāgošanu, un izvairīšanos no darbības 
riskiem vai to mazināšanu.

2. Pētniecības un izstrādes darbības ir 
saistītas ar darbības pakalpojumu kvalitātes 
un izpildījuma uzlabošanu, ieskaitot to 
izvērtēšanu un pielāgošanu, un izvairīšanos 
no darbības riskiem vai to mazināšanu.

Or. it

Pamatojums

Ir vēlams lietot terminu „pētniecība un izstrāde”, kas ir pilnīgāks.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalsta darbības ietver pasākumus, kas 
veicina to, ka lietotāji izmanto darbības 
pakalpojumus un lejupējos pielietojumus, 
kā arī saziņas un izplatīšanas darbības.

3. Atbalsta darbības ietver pasākumus, kas 
veicina to, ka lietotāji izmanto darbības 
pakalpojumus un lejupējos pielietojumus, 
kā arī apmācības, saziņas un izplatīšanas 
darbības.

Or. it

Pamatojums

Starp pakārtotiem pielietojumiem būtu jāiekļauj arī īpaša apmācība.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

In situ komponente Ar kosmosu nesaistītais komponents
Programmas Copernicus in situ 
komponente ietver šādas darbības:

Programmas Copernicus ar kosmosu 
nesaistītais komponents nodrošina 
koordinētu piekļuvi visiem in situ 
mērījumiem un attālai uzrādei no 
iekārtām uz zemes vai jūrā vai no 
platformām gaisā, tostarp palīgdatiem un 
atsauces datiem. Tas ietver šādas darbības:

(a) in situ datu vākšanas un 
nodrošināšanas koordinēšana un 
saskaņošana, in situ datu nodrošināšana 
darbības pakalpojumiem, ietverot trešās 
puses in situ datus starptautiskā līmenī;

(a) in situ mērījumu un attālās uzrādes 
nodrošināšana darbības pakalpojumiem, 
ietverot trešās puses in situ datus 
starptautiskā līmenī;

(aa) in situ mērījumu vākšanas un attālās 
uzrādes nodrošināšanas koordinēšana un 
saskaņošana;

(b) tehniskais atbalsts Komisijai saistībā ar 
pakalpojuma prasībām in situ novērošanas
datiem;

(b) tehniskais atbalsts Komisijai saistībā ar 
pakalpojuma prasībām in situ mērījumu un 
attālās uzrādes datiem;

(c) sadarbība ar in situ operatoriem, lai 
veicinātu ar in situ novērošanas 
infrastruktūru un tīkliem saistīto izstrādes 
darbību konsekvenci.

(c) sadarbība ar in situ un attālās uzrādes 
operatoriem, lai veicinātu ar novērošanas 
infrastruktūru un tīkliem saistīto izstrādes 
darbību konsekvenci.

Or. it

Pamatojums

In situ mērījumi, ar kuriem tiek pārbaudīta vietējā gaisa kvalitāte, mērot gāzu koncentrāciju, 
neaptver visu to datu spektru, kurus var iegūt no Copernicus komponenta, kas nav saistīts ar 
kosmosu. Grozījuma mērķis ir pilnībā ietvert visus mērījumus, kas nav saistīti ar kosmosu, 
tostarp in situ novērojumus un attālo uzrādi no iekārtām uz zemes vai jūrā vai no platformām 
gaisā. Visa komponenta nosaukuma maiņa atspoguļo šo plašāko perspektīvu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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(b) kandidātvalstis, kā arī potenciālās 
kandidātvalstis saskaņā ar attiecīgajiem 
pamatnolīgumiem vai asociācijas 
nolīguma protokolu, kas paredz vispārējus 
principus un nosacījumus šo valstu dalībai 
Savienības programmās;

(b) kandidātvalstis, kā arī potenciālās 
kandidātvalstis saskaņā ar attiecīgajiem 
pamatnolīgumiem vai asociācijas 
nolīgumiem, kas paredz vispārējus 
principus un nosacījumus šo valstu dalībai 
Savienības programmās;

Or. it

Pamatojums

Prasība par konkrētu protokolu esamību ir šķērslis, kas ir kavējis valstīm, kuras sadarbojas 
ar Eiropas Vides aģentūru, piemēram, Rietumbalkāniem, piedalīties programmas GMES
sākotnējā posmā. Tā ir kļūda, kuru jaunajā Copernicus posmā nedrīkst atkārtot.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija in situ komponentes darbības, 
kas aprakstītas 6. pantā, var pilnībā vai 
daļēji uzticēt pakalpojumu operatoriem, 
kas minēti 4. pantā.

6. Komisija ar kosmosu nesaistītā
komponenta darbības, kas aprakstītas 
6. pantā, var pilnībā vai daļēji uzticēt 
pakalpojumu operatoriem, kas minēti 
4. pantā, un jo īpaši Eiropas Vides 
aģentūrai (EVA), kad ir vajadzīga 
vispārēja koordinācija.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt, ka Eiropas Vides aģentūra var veikt un tai ir jāveic nozīmīgais uzdevums 
veikt vispārējo koordināciju saistībā ar Copernicus komponentu, kas nav saistīts ar kosmosu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. pants – ievaddaļa
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Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi, atklāti un bez maksas, 
tomēr nosakot šādus ierobežojumus:

Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi un atvērti, tomēr nosakot 
šādus ierobežojumus:

Or. it

Pamatojums

Piekļuvei Copernicus datiem neapšaubāmi jābūt pilnīgai un atvērtai, tomēr ir jāsaglabā 
pietiekama elastība, lai attiecīgā gadījumā ļautu Eiropas investoriem nozarē gūt taisnīgu 
pelņu.


