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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Hu essenzjali li jkun hemm aċċess kontinwu, f'waqtu u affidabbli tad-dejta ta' osservazzjoni 
tad-dinja sabiex nifhmu d-dinamiki tal-ambjent u tal-klima tad-dinja u biex niksbu 
informazzjoni kruċjali f'każ ta' emerġenzi relatati ma' diżastri naturali jew kriżi umanitarji. 
Dan joffri bażi tajba biex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet informati fir-rigward tal-
ambjent, tal-klima, tal-protezzjoni ċivili u tas-sigurtà fil-livell nazzjonali u Ewropew. 
Copernicus hu programm Ewropew ta' osservazzjoni tad-dinja li jkompli fuq il-programm 
GMES li kien stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 911/2010, għandu l-għan li jiggarantixxi l-
aċċess komprensiv u miftuħ għad-dejta.

Copernicus hu magħmul minn ġabra kumplessa ta' sistemi li jiġbru dejta minn sorsi differenti: 
satelliti artifiċjali għall-osservazzjoni tad-dinja, u installazzjonijiet fuq l-art, fil-baħar jew 
trasportati bl-ajru. Il-programm jipproċessa din id-dejta u joffri informazzjoni affidabbli u 
aġġornata lill-utenti permezz ta' servizzi li huma maqsuma f'sitt oqsma tematiċi: territorju, 
atmosfera, tibdil tal-klima, ġestjoni tal-emerġenzi u sigurtà. Is-servizzi jappoġġaw firxa 
wiesgħa ta' applikazzjonijiet, bħal pereżempju l-ħarsien tal-ambjent, il-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil tal-klima, il-ġestjoni taż-żoni urbani, l-ippjanar reġjonali u lokali, l-
agrikoltura, il-foresti, is-saħħa, it-trasport, l-iżvilupp sostenibbli, il-protezzjoni ċivili u t-
turiżmu.

Il-programm Copernicus jippermetti ukoll l-użu ta' applikazzjonijiet pubbliċi u kummerċjali 
b'valur miżjud speċifiku u jippermetti l-ħolqien ta' opportunitajiet kummerċjali, impjiegi, 
innovazzjoni u tkabbir. Il-programm jifforma parti integrali mill-Istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.

Il-proposta għal Regolament tal-Kummissjoni, li tkompli fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew li rrifjutat il-proposta li l-finanzjament tal-programm jiġi eskluż mill-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali, tiżgura li l-Copernicus se jkun iffinanzjat b'livell massimu ta' impenji 
ta' EUR 3 786 miljun għall-perjodu 2014-2020. Il-proposta għandha l-għan li tiddefinixxi 
aħjar l-objettivi tal-programm u l-governanza tiegħu, ibda mir-rwol tal-Kummissjoni.

Ir-rapporteur taqbel ma' u tappoġġa l-għanijiet u l-kontenut tal-proposta tal-Kummissjoni u 
temmen li dan jikkostitwixxi pass importanti 'l quddiem biex l-Ewropa, iċ-ċittadini u l-impriżi 
tagħha jgawdu mill-vantaġġi miksuba minn aċċess komplet u miftuħ għad-dejta dwar l-
osservazzjoni tad-dinja. L-emendi proposti għandhom l-għan li jtejbu, jiċċaraw u jsaħħu xi 
aspetti tal-proposta b'mod partikolari fir-rigward tal-ambiti ta' kompetenza tal-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel tal-Parlament: l-ambjent, il-klima, il-
protezzjoni ċivili, u r-rwol tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).

B'mod partikolari, id-definizzjonijiet tas-servizzi ta' monitoraġġ atmosferiku u tal-monitoraġġ 
tat-tibdil fil-klima huma speċifikati b'mod aktar ċar, u qed issir enfasi fuq l-importanza li 
jintużaw il-kapaċitajiet u d-dejta preżenti fl-Istati Membri sabiex ikun evitat l-irduppjar inutli, 
kull darba li dan ikun possibbli f'termini tekniċi u sakemm tkun żgurata dejta f'waqta.

Emenda importanti tirrigwarda l-komponent ta' Copernicus li mhuwiex marbut mill-qrib mal-
komponent spazjali tal-programm. Fil-fatt jixraq li d-dejta tal-komponent mhux spazjali ma 
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tiġix biss mill-kejl fil-post, li jittestja l-arja lokalment billi jitkejlu l-konċentrazzjonijiet tal-
gassijiet, iżda ukoll mit-telerilevamenti ġejjin minn installazzjonijiet fuq l-art jew fil-baħar 
jew minn pjattaformi trasportati bl-ajru. Tajjeb għalhekk li l-komponent fil-post jkollu isem 
aktar ġenerali ta' "komponent mhux spazjali" sabiex tkun evitata kull ambigwità, li hi diġà 
preżenti fil-programm GMES, kaġun tal-użu mhux korrett tat-terminoloġija xjentifika 
partikolari. Fl-aħħar hu importanti li jiddaħħal b'mod espliċitu r-rwol ta' koordinament tal-
komponent mhux spazjali ta' Copernicus min-naħa tal-EEA.

Fl-aħħar nett, kwistjoni oħra tirrigwarda l-aċċess għall-informazzjoni, li għandha tkun 
komprensiva u miftuħa: madankollu, ir-rapporteur temmen li hemm bżonn ta' dibattitu aktar 
fil-fond dwar jekk l-aċċess għad-dejta għandux ikun bla ħlas, billi ssir distinzjoni bejn l-
applikazzjonijiet ta' natura u utilità pubblika u l-applikazzjonijiet kummerċjali, biex b'hekk 
tinżamm flessibilità suffiċjenti li tippermetti qligħ ġust lill-investituri Ewropej fis-settur, jekk 
ikun il-każ.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-objettivi tal-programm Copernicus 
huma li jipprovdi informazzjoni preċiża u 
affidabbli fil-qasam tal-ambjent u s-sigurtà, 
imfassla skont il-bżonnijiet tal-utenti u li 
tappoġġja politiki oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari rigward is-suq intern, it-trasport, 
l-ambjent, l-enerġija, il-protezzjoni ċivili, 
il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-
għajnuna umanitarja. Dan jibni fuq il-
kapaċitajiet eżistenti fl-Ewropa, 
kumplimentati minn assi ġodda żviluppati 
b'mod komuni.

(5) L-objettivi tal-programm Copernicus 
huma li jipprovdi informazzjoni preċiża u 
affidabbli fil-qasam tal-ambjent, tat-tibdil 
fil-klima, tal-protezzjoni ċivili u s-sigurtà, 
imfassla skont il-bżonnijiet tal-utenti u li 
tappoġġja politiki oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari rigward is-suq intern, it-trasport, 
l-ambjent, il-klima, l-enerġija, il-
protezzjoni ċivili, il-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi u l-għajnuna umanitarja. Dan 
jibni fuq il-kapaċitajiet eżistenti fl-Ewropa, 
kumplementati minn assi ġodda żviluppati 
b'mod komuni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun indikat biċ-ċar li l-ġbir tad-dejta dwar il-klima u l-appoġġ għall-protezzjoni 
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ċivili huma fost l-aktar objettivi ewlenin tal-programm Copernicus.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jikseb l-objettivi tiegħu, il-
programm Copernicus għandu jistrieħ fuq 
il-kapaċità awtonoma tal-Unjoni għall-
osservazzjonijiet li jkunu saru fl-ispazju u 
jipprovdi servizzi operattivi fil-qasam tal-
ambjent, il-protezzjoni ċivili u s-sigurtà.
Għandu jagħmel ukoll użu mid-dejta 
disponibbli pprovduta fil-post, jiġifieri, 
mill-Istati Membri. Il-forniment ta' servizzi 
operattivi jiddependi fuq il-funzjonament 
tajjeb u s-sigurtà tal-komponent spazjali 
Copernicus. Ir-riskju dejjem jiżdied ta' 
kolliżjoni ma' satelliti oħrajn u residwu 
spazjali huma l-aktar theddida serja għall-
komponent spazjali Copernicus. Għalhekk, 
il-programm Copernicus għandu jappoġġja 
azzjonijiet immirati biex inaqqsu dawn ir-
riskji, b'mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-programm stabbilit 
bid-Deċiżjoni [XXX] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
Programm ta' Appoġġ għas-Sorveljanza u 
l-Insegwiment fl-Ispazju.

(9) Sabiex jikseb l-objettivi tiegħu, il-
programm Copernicus għandu jistrieħ fuq 
il-kapaċità awtonoma tal-Unjoni għall-
osservazzjonijiet li jkunu saru fl-ispazju u 
jipprovdi servizzi operattivi fil-qasam tal-
ambjent, il-klima, il-protezzjoni ċivili u s-
sigurtà. Għandu jagħmel ukoll użu mid-
dejta tal-kejl disponibbli pprovduta fil-post
u permezz tat-telerilevament, jiġifieri, 
mill-Istati Membri. Il-forniment ta' servizzi 
operattivi jiddependi fuq il-funzjonament 
tajjeb u s-sigurtà tal-komponent spazjali 
Copernicus. Ir-riskju dejjem jiżdied ta' 
kolliżjoni ma' satelliti oħrajn u residwu 
spazjali huma l-aktar theddida serja għall-
komponent spazjali Copernicus. Għalhekk, 
il-programm Copernicus għandu jappoġġja 
azzjonijiet immirati biex inaqqsu dawn ir-
riskji, b'mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-programm stabbilit 
bid-Deċiżjoni [XXX] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
Programm ta' Appoġġ għas-Sorveljanza u 
l-Insegwiment fl-Ispazju.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Prospettiva xjentifika komprensiva teħtieġ li d-dejta fil-post tiġi kkumplementata mit-
telerilevament, kif hu spjegat f'iktar dettall fl-emenda għall-Artikolu 6.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Id-dejta u l-informazzjoni prodotti fil-
qafas tal-programm Copernicus għandhom 
ikunu disponibbli għall-utenti fuq bażi 
sħiħa, miftuħa u mingħajr ħlas, sabiex 
jippromwovu l-użu u l-kondiviżjoni 
tagħhom, u sabiex jissaħħu s-swieq tal-
osservazzjoni tad-Dinja fl-Ewropa, b'mod 
partikolari s-settur downstream, biex 
b'hekk jippermettu t-tkabbir u l-ħolqien ta' 
impjiegi.

(21) Id-dejta u l-informazzjoni prodotti fil-
qafas tal-programm Copernicus għandhom 
ikunu disponibbli għall-utenti fuq bażi 
sħiħa u miftuħa, sabiex jippromwovu l-użu 
u l-kondiviżjoni tagħhom, u sabiex 
jissaħħu s-swieq tal-osservazzjoni tad-
Dinja fl-Ewropa, b'mod partikolari s-settur 
downstream, biex b'hekk jippermettu t-
tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Mingħajr dubju l-aċċess għad-dejta tal-Copernicus għandu jkun komprensiv u miftuħ, iżda 
għandha tinżamm biżżejjed flessibilità li tippermetti, profitt ġust għall-investituri Ewropej fis-
settur, meta jkun xieraq.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-protezzjoni tal-ambjent u l-għoti ta' 
appoġġ lill-isforzi għall-protezzjoni ċivili u 
s-sigurtà;

(a) il-monitoraġġ tal-ambjent u tal-klima,
il-protezzjoni tal-ambjent u l-għoti ta' 
appoġġ lill-isforzi għall-protezzjoni ċivili u 
s-sigurtà;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ tal-ambjent u tal-klima tad-dinja jista' jitqies fih innifsu bħala objettiv ġenerali, 
apparti milli jappoġġa l-protezzjoni tal-ambjent u tal-attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili u tas-sigurtà.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għall-istrateġija ta' tkabbir 
Ewropa 2020 permezz tal-kontribuzzjoni 
għall-objettivi ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; b'mod partikolari, 
għandu jikkontribwixxi għall-istabbiltà u t-
tkabbir ekonomiku billi jagħti spinta lill-
applikazzjonijiet kummerċjali.

(b) l-appoġġ għall-istrateġija ta' tkabbir 
Ewropa 2020 permezz tal-kontribuzzjoni 
għall-objettivi ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; b'mod partikolari, 
għandu jikkontribwixxi għall-istabbiltà u t-
tkabbir ekonomiku billi jagħti spinta lill-
applikazzjonijiet kummerċjali ta' 
osservazzjoni tad-dinja.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar li jiġu ċċarati l-applikazzjonijiet kummerċjali msemmija.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ għal, u l-koordinament mal-
attivitajiet tal-Istati Membri, tal-Unjoni u 
internazzjonali, bħas-Sistema ta' sistemi 
għall-osservazzjoni globali tad-Dinja 
(GEOSS);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hu importanti ħafna li l-attivitajiet ta' Copernicus jiġu koordinati flimkien mal-inizjattivi 
korrispondenti fil-livell globali, għaldaqstant tajjeb li tiddaħħal referenza speċifika f'dan ir-
rigward, kemm fil-premessa kif ukoll fl-Artikolu.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta u l-informazzjoni oriġinali 
prodotti minn osservazzjonijiet li jkunu 
saru fl-ispazju, kif ukoll minn dejta 
disponibbli fil-post ("dejta u informazzjoni 
Copernicus") għandhom ikunu preċiżi u 
affidabbli, ipprovduti fuq bażi fit-tul u 
sostenibbli, u li jirrispondu għall-ħtiġijiet 
ta' komunitajiet ta' utenti ta' Copernicus. L-
aċċess għal dik id-dejta għandha tkun 
sħiħa, miftuħa u mingħajr ħlas, soġġetta 
għall-kundizzjonijiet definiti f'dan ir-
Regolament jew abbażi ta' dan ir-
Regolament.

2. Id-dejta u l-informazzjoni oriġinali 
prodotti minn osservazzjonijiet li jkunu 
saru fl-ispazju, kif ukoll minn dejta 
disponibbli minn kejl fil-post u mit-
telerivament ("dejta u informazzjoni 
Copernicus") għandhom ikunu preċiżi u 
affidabbli, ipprovduti fuq bażi fit-tul u 
sostenibbli, u li jirrispondu għall-ħtiġijiet 
ta' komunitajiet ta' utenti ta' Copernicus. L-
aċċess għal dik id-dejta għandha tkun 
komprensiva u miftuħa, soġġetta għall-
kundizzjonijiet definiti f'dan ir-Regolament 
jew abbażi ta' dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-dejta fil-post għandha tkun ikkumplementata mit-telerivament, kif deskritt f'aktar dettall fl-
emenda għall-Artikolu 6. L-aċċess għad-dejta ta' Copernicus għandu mingħajr dubju jkun 
komprensiv u miftuħ, iżda għandha ukoll tinżamm flessibilità biżżejjed li tippermetti, meta 
jkun xieraq, profitt ġust għall-investituri Ewropej fis-settur.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 1 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Is-servizz ta' monitoraġġ tal-atmosfera 
għandu jipprovdi informazzjoni fuq il-
kwalità tal-arja fuq skala Ewropea u l-
kompożizzjoni kimika tal-atmosfera fuq 
skala globali. Dan għandu b'mod 
partikolari jipprovdi informazzjoni għas-
sistemi ta' monitoraġġ tal-kwalità tal-arja 
fl-iskali lokali sa dawk nazzjonali, u 

(a) Is-servizz ta' monitoraġġ tal-atmosfera 
għandu jipprovdi informazzjoni fuq il-
kwalità tal-arja fuq skala Ewropea u l-
kompożizzjoni kimika tal-atmosfera inkluż 
it-tnaqqis tal-ożonu stratosferiku, fuq 
skala globali. Dan għandu b'mod 
partikolari jipprovdi informazzjoni għas-
sistemi ta' monitoraġġ tal-kwalità tal-arja 
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għandu jikkontribwixxi għall-monitoraġġ 
tal-parametri klimatiċi tal-kimika 
atmosferika;

fl-iskali lokali sa dawk nazzjonali, u 
għandu jikkontribwixxi għall-monitoraġġ 
tal-parametri klimatiċi tal-kimika 
atmosferika u tad-dinamika tas-sistema 
tad-dinja;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-ożonu stratosferiku hu element ewlieni tal-kimika tal-atmosfera li għandu 
jissemma b'mod espliċitu. Mill-aspett xjentifiku, apparti minn hekk, il-monitoraġġ tal-
atmosfera għandu jikkunsidra d-dinamika sħiħa tas-sistema tad-dinja, inkluż il-varjazzjonijiet 
klimatiċi li huma element importanti iżda mhux esklussiv.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 1 – subpunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Is-servizz ta' monitoraġġ tat-tibdil fil-
klima għandu jipprovdi informazzjoni biex 
tiżdied il-bażi ta' għarfien għall-appoġġ ta' 
politiki ta' adattament u mitigazzjoni. Dan 
għandu jikkontribwixxi b'mod partikolari 
għall-provvista ta' Parametri Essenzjali tal-
Klima (ECVs), l-analiżi tal-klima u 
projezzjonijiet fuq skali temporali u 
spazjali rilevanti għall-istrateġiji ta' 
adattament u mitigazzjoni għad-diversi 
oqsma ta' benefiċċju settorjali u soċjetali
tal-Unjoni;

(d) Is-servizz ta' monitoraġġ tat-tibdil fil-
klima għandu jipprovdi informazzjoni 
għall-appoġġ ta' politiki ta' adattament u 
mitigazzjoni; Dan għandu jikkontribwixxi 
b'mod partikolari għall-provvista ta' 
Parametri Essenzjali tal-Klima (ECVs), l-
analiżi tal-klima u mudelli ta'
projezzjonijiet fuq skali temporali u 
spazjali rilevanti għall-istrateġiji ta' 
adattament u mitigazzjoni għad-diversi 
oqsma ta' benefiċċju settorjali u għas-
soċjetà tal-Unjoni;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-servizz ta' monitoraġġ tal-klima ta' Copernicus għandu jikkontribwixxi ukoll għall-kisba ta' 
projezzjonijiet li jkunu bbażati fuq mudelli xjentifiċi.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - punt 1 - subpunt 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment ta' servizzi għandu jkun 
kosteffikaċi u deċentrat, meta jkun xieraq, 
biex id-dejta u l-kapaċitajiet li diġà jeżistu 
fl-Istati Membri jkunu integrati fil-livell 
Ewropew. Għandha tkun evitata l-kisba 
ta' dejta ġdida li tidduplika s-sorsi ta' 
dejta eżistenti sakemm l-użu ta' settijiet ta' 
dejta eżistenti u aġġornabbli ma jkunx 
teknikament fattibbli, kosteffikaċi jew 
disponibbli f'ħin xieraq;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kapaċitajiet u dejta eżistenti, biex tkun evitata kull duplikazzjoni inutli, tista' żżid l-
effikaċja tal-programm f'termini ta' nefqa u mhux biss.  Madankollu għandha tkun żgurata l-
possibilità li tinġabar dejta fil-livell ċentralizzat meta jkun teknikament meħtieġ jew meta d-
dejta eżistenti ma tkunx disponibbli jew aġġornabbli f'ħin xieraq.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Attivitajiet ta' żvilupp li jikkonsistu fit-
titjib tal-kwalità u l-prestazzjoni tas-
servizzi operattivi, inklużi l-evoluzzjoni u 
l-adattament tagħhom, u fl-evitar jew il-
mitigazzjoni tar-riskji operattivi;

2. Attivitajiet ta' riċerka u żvilupp li 
jikkonsistu fit-titjib tal-kwalità u l-
prestazzjoni tas-servizzi operattivi, inklużi 
l-evoluzzjoni u l-adattament tagħhom, u fl-
evitar jew il-mitigazzjoni tar-riskji 
operattivi;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

"Riċerka u żvilupp" hu terminu preferibbli billi huwa diċitura aktar kompluta.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Attivitajiet ta' appoġġ li jikkonsistu 
f'miżuri għall-promozzjoni tal-użu ta' 
servizzi operattiv minn utenti u l-użu ta' 
applikazzjonijiet downstream, kif ukoll 
attivitajiet ta' komunikazzjoni u tixrid.

3. Attivitajiet ta' appoġġ li jikkonsistu 
f'miżuri għall-promozzjoni tal-użu ta' 
servizzi operattiv minn utenti u l-użu ta' 
applikazzjonijiet downstream, kif ukoll 
attivitajiet ta' taħriġ, komunikazzjoni u 
tixrid.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li t-taħriġ speċifiku jiġi inkluż fost l-applikazzjonijiet "downstream" li qed jingħataw 
appoġġ.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6
Komponent fil-post Komponent mhux spazjali

Il-komponent fil-post tal-programm 
Copernicus għandu jinkludi l-attivitajiet li 
ġejjin:

Il-komponent mhux spazjali tal-programm 
Copernicus jagħti l-aċċess koordinat 
għall-kejl fil-post u għat-telerilevament, 
permezz ta' installazzjonijiet fuq l-art jew 
fil-baħar jew minn pjattaformi trasportati 
fl-ajru, inkluż dejta awżiljarja u ta' 
referenza. Dan għandu jinkludi l-
attivitajiet li ġejjin:

(a) koordinazzjoni u armonizzazzjoni tal- (a) forniment ta' kejl u ta' telerilevament
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ġbir u forniment ta' dejta fil-post, 
forniment ta' dejta fil-post għas-servizzi 
operattivi, inkluża dejta fil-post minn parti 
terza fil-livell internazzjonali;

fil-post għas-servizzi operattivi, inkluża 
dejta fil-post minn parti terza fil-livell 
internazzjonali;

(aa) il-koordinament u l-armonizzazzjoni 
tal-ġbir u l-forniment tal-kejl fil-post u 
mit-telerilevament'

(b) assistenza teknika lill-Kummissjoni 
dwar ir-rekwiżiti tas-servizz għal dejta ta'
osservazzjoni fil-post;

(b) assistenza teknika lill-Kummissjoni 
dwar ir-rekwiżiti tas-servizz għal dejta ta'
kejl fil-post u mit-telerilevament;

(c) kooperazzjoni ma' operaturi fil-post 
għall-promozzjoni tal-konsistenza ta' 
attivitajiet ta' żvilupp relatati mal-
infrastruttura u n-netwerks tal-
osservazzjoni fil-post.

(c) kooperazzjoni ma' operaturi fil-post u 
ta' telerilevament għall-promozzjoni tal-
konsistenza ta' attivitajiet ta' żvilupp 
relatati mal-infrastruttura u n-netwerks tal-
osservazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kejl fil-post, li jittestja l-arja lokali u li jkejjel il-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet, ma jkoprix 
l-ispettru intier ta' dejta li tista' tinkiseb mill-komponent mhux spazjali ta' Copernicus. L-
emenda għandha l-għan li tinkludi l-kejl kollu mhux spazjali b'mod komplut inkluż l-
osservazzjonijiet fil-post mit-telerilevament, minn installazzjonijiet fuq l-art jew fil-baħar jew 
minn pjattaformi trasportati bl-ajru. It-tibdil fl-isem tal-komponent kollu jirrifletti din il-
prospettiva aktar eżawrenti.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-pajjiżi kandidati, kif ukoll pajjiżi 
potenzjalment kandidati, skont il-Ftehimiet 
ta' Qafas rispettivi jew skont Protokoll 
għal Ftehim ta' Assoċjazzjoni li 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta' 
dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni;

(b) il-pajjiżi kandidati, kif ukoll pajjiżi 
potenzjalment kandidati, skont il-Ftehimiet 
ta' Qafas rispettivi jew skont il-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-preżenza ta' Protokolli speċifiċi hu ostakolu li xekkel il-parteċipazzjoni tal-
pajjiżi li jikkollaboraw mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, bħalma huma l-Balkani tal-
Punent, fil-fażi inizjali tal-programm GMES: dan hu żball li ma għandux ikun ripetut fil-fażi 
l-ġdida ta' Copernicus.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tafda, parzjalment 
jew kompletament, l-attivitajiet tal-
komponent fil-post deskritti fl-Artikolu 6
lill-operaturi tas-servizzi deskritti fl-
Artikolu 4.

6. Il-Kummissjoni tista' tafda lill-operaturi 
tas-servizzi deskritti fl-Artikolu 4, b'mod 
partikolari lill-Aġenzija għall-Ambjent 
(EEA) meta jkun jinħtieġ koordinament 
ġenerali, parzjalment jew kompletament, l-
attivitajiet tal-komponent mhux spazjali
deskritti fl-Artikolu 6 .

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li jkun speċifikat li l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tista' u għandha twettaq il-
kompitu indispensabbli ta' koordinament ġenerali fir-rigward tal-komponent mhux spazjali ta' 
Copernicus.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta u l-informazzjoni Copernicus 
għandha tkun disponibbli fuq bażi sħiħa,
miftuħa u mingħajr ħlas, suġġetta għal-
limitazzjonijiet li ġejjin:

Id-dejta u l-informazzjoni Copernicus 
għandha tkun disponibbli fuq bażi sħiħa u 
miftuħa, suġġetta għal-limitazzjonijiet li 
ġejjin:

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess għad-dejta ta' Copernicus għandu jkun sħiħ u miftuħ, iżda għandha ukoll tinżamm 
flessibilità biżżejjed li tippermetti, meta jkun xieraq, profitt ġust għall-investituri Ewropej fis-
settur.


