
PA\1004736NL.doc PE519.791v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2013/0164(COD)

3.10.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 911/2010
(COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

Rapporteur voor advies: Elisabetta Gardini



PE519.791v01-00 2/14 PA\1004736NL.doc

NL

PA_Legam



PA\1004736NL.doc 3/14 PE519.791v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Om inzicht te krijgen in het milieu en het klimaat van onze planeet en om essentiële 
informatie te krijgen voor noodsituaties als gevolg van natuurrampen of humanitaire crises, is 
een constante, tijdige en betrouwbare toegang tot aardobservatiegegevens van cruciaal belang. 
Die gegevens verschaffen ons een solide basis om met kennis van zaken op nationaal en 
Europees niveau beslissingen te kunnen nemen op het gebied van milieu, klimaat, civiele 
bescherming en veiligheid. Copernicus, het Europees programma voor aardobservatie dat de 
opvolger is van het bij Verordening (EU) nr. 911/2010 ingestelde GMES-programma, heeft 
tot doel de volledige en open toegang tot die gegevens te waarborgen.

Copernicus bestaat uit een complexe reeks systemen die gegevens uit verschillende bronnen 
betrekken: aardobservatiesatellieten en installaties op land, op zee en in de lucht. Copernicus 
verwerkt die gegevens en verstrekt de gebruiker betrouwbare en actuele gegevens via diensten 
die in zes thematische gebieden zijn onderverdeeld: het mariene milieu, het land, de 
atmosfeer, de klimaatverandering, het rampenbeheer en de veiligheid. De diensten 
ondersteunen een breed scala aan toepassingen op gebieden als bescherming van het milieu, 
afzwakking van en aanpassing aan de klimaatverandering, beheer van stedelijke gebieden, 
regionale en plaatselijke planning, landbouw, bosbeheer, volksgezondheid, vervoer, duurzame 
ontwikkeling, civiele bescherming en toerisme.

Copernicus maakt ook openbare en commerciële toepassingen met een specifieke meerwaarde 
mogelijk en levert commerciële mogelijkheden, arbeidsplaatsen, vernieuwing en groei op. Het 
programma is een onderdeel van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

Nadat het Parlement in een resolutie het voorstel om de financiering van het programma 
buiten het meerjarig financieel kader te houden had verworpen, waarborgt het 
Commissievoorstel thans de financiering van Copernicus voor de periode 2014-2020 voor een 
bedrag van maximaal 3 786 miljoen euro aan vastleggingskredieten. Het voorstel beoogt de 
doelstellingen en het beheer van het programma, te beginnen met de rol van de Commissie 
daarin, beter te definiëren.

De rapporteur voor advies staat achter de doelstellingen en de inhoud van het 
Commissievoorstel en is van mening dat dit een belangrijke stap vooruit is om Europa, zijn 
burgers en zijn bedrijven te laten profiteren van de voordelen van een volledige en open 
toegang tot aardobservatiegegevens. De voorgestelde amendementen hebben tot doel het 
voorstel op een aantal punten te verbeteren en het te verduidelijken en te versterken, vooral op 
de terreinen waarvoor de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van 
het Parlement bevoegd is, namelijk het milieu, het klimaat, de civiele bescherming en de rol 
van het Europees Milieuagentschap (EEA).

Zo worden met name de definities van de diensten op het gebied van monitoring van de 
atmosfeer en van de klimaatveranderingen duidelijker omschreven en wordt erop gewezen dat 
het belangrijk is de reeds bestaande capaciteiten en gegevens te benutten om nodeloze 
overlappingen te voorkomen, mits dat technisch gezien mogelijk is en de tijdige 
beschikbaarheid van de gegevens garandeert.
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Een belangrijk amendement is dat met betrekking tot het onderdeel van Copernicus dat niet 
nauw verbonden is met de ruimtecomponent. Het is namelijk wenselijk dat de gegevens van 
de niet-spatiale component niet alleen afkomstig zijn van in-situmetingen waarbij de 
gassenconcentratie in de lucht plaatselijk gemeten wordt, maar ook van teledetectie door 
middel van installaties op land, op zee of in de lucht. Daarom moet de in situ-component de 
meer algemene naam "niet-spatiale component" krijgen om te vermijden dat er net als bij het 
GMES-programma onduidelijkheid ontstaat als gevolg van een niet geheel correct gebruik 
van wetenschappelijke terminologie. Tot slot moet expliciet worden bepaald dat het EEA een 
coördinerende rol krijgt bij de niet-spatiale component van Copernicus.

Een laatste kwestie betreft de toegang tot de informatie, die noodzakelijkerwijs volledig en 
open moet zijn. Toch acht de rapporteur het noodzakelijk dat er dieper wordt ingegaan op die 
toegang tot gegevens en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen toepassingen van openbare 
aard en openbaar nut en commerciële toepassingen, zodat er voldoende flexibiliteit blijft 
bestaan om, waar dat van toepassing is, de Europese beleggers in deze sector van een redelijk 
rendement te verzekeren.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Copernicus-programma heeft tot 
doel accurate en betrouwbare informatie op 
het gebied van milieu en veiligheid te 
leveren die op de behoeften van de 
gebruikers is afgestemd en dient ter 
ondersteuning van andere beleidsterreinen 
van de Unie, met name met betrekking tot 
de interne markt, vervoer, milieu, energie, 
civiele bescherming, samenwerking met 
derde landen en humanitaire hulp. Het 
bouwt voort op bestaande capaciteiten in 
Europa, aangevuld met nieuwe, 
gemeenschappelijk ontwikkelde activa.

(5) Het Copernicus-programma heeft tot 
doel accurate en betrouwbare informatie op 
het gebied van milieu, 
klimaatverandering, civiele bescherming 
en veiligheid te leveren die op de behoeften 
van de gebruikers is afgestemd en dient ter 
ondersteuning van andere beleidsterreinen 
van de Unie, met name met betrekking tot 
de interne markt, vervoer, milieu, klimaat, 
energie, civiele bescherming, 
samenwerking met derde landen en 
humanitaire hulp. Het bouwt voort op 
bestaande capaciteiten in Europa, 
aangevuld met nieuwe, gemeenschappelijk 
ontwikkelde activa.
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Or. it

Motivering

Er moet duidelijk worden vermeld dat het verzamelen van klimaatgegevens en het 
ondersteunen van de civiele bescherming tot de hoofddoelen van het Copernicusprogramma 
behoren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring.

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, klimaat, civiele bescherming en 
veiligheid te bieden. Het dient tevens 
gebruik te maken van de gegevens van in-
situmetingen en teledetectie die door de 
lidstaten worden verstrekt. Het verlenen 
van operationele diensten hangt af van de 
goede werking en de veiligheid van de 
Copernicus-ruimtecomponent. Het alsmaar 
toenemende risico van botsingen met 
andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring.

Or. it

Motivering

Voor een wetenschappelijk gezien volledig beeld moeten de in-situgegevens worden 
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aangevuld met van teledetectie afkomstige gegevens, zoals nader wordt uitgelegd in 
amendement 6. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De in het kader van het Copernicus-
programma geproduceerde gegevens en 
informatie moeten volledig, open en 
kosteloos toegankelijk zijn voor de 
gebruikers, zodat die gegevens en 
informatie zo veel mogelijk worden 
gebruikt en gedeeld, en de markten voor 
aardobservatiegegevens in Europa, en meer 
bepaald de downstreamsector, worden 
versterkt om de groei en het scheppen van 
werkgelegenheid te bevorderen.

(21) De in het kader van het Copernicus-
programma geproduceerde gegevens en 
informatie moeten volledig en open 
toegankelijk zijn voor de gebruikers, zodat 
die gegevens en informatie zo veel 
mogelijk worden gebruikt en gedeeld, en 
de markten voor aardobservatiegegevens in 
Europa, en meer bepaald de 
downstreamsector, worden versterkt om de 
groei en het scheppen van werkgelegenheid 
te bevorderen.

Or. it

Motivering

De toegang tot de gegevens van Copernicus moet zonder meer volledig en open zijn, maar 
wel moet er voldoende flexibiliteit blijven bestaan om, waar dat van toepassing is, Europese 
beleggers in deze sector van een redelijk rendement te verzekeren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bescherming van het milieu en 
ondersteuning van de op civiele 
bescherming en veiligheid gerichte 
inspanningen;

a) monitoring van het milieu en het 
klimaat, bescherming van het milieu en 
ondersteuning van de op civiele 
bescherming en veiligheid gerichte 
inspanningen;

Or. it
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Motivering

Monitoring van het milieu en het klimaat op aarde kan niet alleen gezien worden als een 
algemeen doel op zich, maar draagt ook bij aan de bescherming van het milieu en aan de 
activiteiten op het gebied van civiele bescherming en veiligheid.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ondersteuning van de groeistrategie 
Europa 2020 door bij te dragen tot de 
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; het moet in het bijzonder 
bijdragen tot economische stabiliteit en 
groei door commerciële toepassingen te 
stimuleren.

b) ondersteuning van de groeistrategie 
Europa 2020 door bij te dragen tot de 
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; het moet in het bijzonder 
bijdragen tot economische stabiliteit en 
groei door commerciële toepassingen van 
de aardobservatie te stimuleren.

Or. it

Motivering

Het moet duidelijker worden gemaakt welk soort commerciële toepassingen bedoeld wordt.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondersteuning van en coördinatie 
met de activiteiten op lidstaat-, Unie- en 
internationaal niveau, zoals het het 
Global Earth Observation System of 
Systems (GEOSS); 

Or. it

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat de activiteiten van Copernicus gecoördineerd worden met 
soortgelijke initiatieven op wereldwijd niveau, en dat moet zowel in de preambule als in het 
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corpus expliciet worden vermeld. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens en informatie die worden 
geproduceerd aan de hand van 
satellietobservaties en vanuit beschikbare 
in-situgegevens ("Copernicus-gegevens en 
-informatie") moeten nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn, moeten op lange termijn 
en op duurzame wijze worden geleverd, en
moeten aan de eisen van de Copernicus-
gebruikersgemeenschappen voldoen. Deze 
gegevens moeten volledig, open en 
kosteloos toegankelijk zijn, onder 
naleving van de in of op grond van deze 
verordening vastgestelde voorwaarden.

2. De gegevens en informatie die worden 
geproduceerd aan de hand van 
satellietobservaties en gegevens uit in-
situmetingen en teledetectie ("Copernicus-
gegevens en -informatie") zijn nauwkeurig 
en betrouwbaar, worden op lange termijn 
en op duurzame wijze geleverd, en voldoen
aan de eisen van de Copernicus-
gebruikersgemeenschappen. Deze 
gegevens zijn volledig en open 
toegankelijk, met inachtneming van de in 
of op grond van deze verordening 
vastgestelde voorwaarden.

Or. it

Motivering

De in-situgegevens moeten worden aangevuld met van teledetectie afkomstige gegevens, zoals 
nader wordt uitgelegd in amendement 6. De toegang tot de gegevens van Copernicus moet 
zonder meer volledig en open zijn, maar wel moet er voldoende flexibiliteit blijven bestaan 
om, waar dat van toepassing is, de Europese beleggers in deze sector van een redelijk 
rendement te verzekeren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de atmosferische monitoringdienst 
verstrekt informatie over de kwaliteit van 
de lucht op Europese schaal en de 
chemische samenstelling van de atmosfeer 
op wereldwijde schaal. Hij verstrekt met 
name informatie voor de systemen voor 
monitoring van de luchtkwaliteit op lokale 

a) de atmosferische monitoringdienst 
verstrekt informatie over de kwaliteit van 
de lucht op Europese schaal en de 
chemische samenstelling van de atmosfeer, 
met inbegrip van de afbraak van 
stratosferische ozon, op wereldwijde 
schaal. Deze dienst verstrekt met name 
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en nationale schaal en moet een bijdrage 
leveren aan de monitoring van de
atmosferische chemie van
klimaatvariabelen;

informatie voor de systemen voor 
monitoring van de luchtkwaliteit op lokale 
en nationale schaal en moet een bijdrage 
leveren aan de monitoring van de chemie 
van de atmosfeer en de dynamiek van het 
aardsysteem.

Or. it

Motivering
De afbraak van de ozonlaag is een fundamenteel element van de chemie van de atmosfeer dat 
expliciet moet worden vermeld. Bovendien moet de monitoring van de atmosfeer 
wetenschappelijk gezien de gehele dynamiek van het aardsysteem beslaan. Klimaatvariabelen 
zijn daar een belangrijk onderdeel van, maar niet het enige.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de dienst voor monitoring van de 
klimaatverandering verstrekt informatie om 
het kennisbestand te vergroten ter 
ondersteuning van beleidsmaatregelen met 
het oog op de aanpassing aan de 
klimaatverandering of de verzachting van 
de effecten hiervan. Hij draagt in het 
bijzonder bij aan de beschikbaarstelling 
van essentiële klimaatvariabelen (ECV's), 
klimaatanalyses en -projecties op tijd- en 
ruimteschalen die relevant zijn voor de 
strategieën van aanpassing en verzachting 
voor de diverse gebieden die voor de Unie 
van sectoraal en maatschappelijk nut zijn;

d) de dienst voor monitoring van de 
klimaatverandering verstrekt informatie ter 
ondersteuning van beleidsmaatregelen met 
het oog op de aanpassing aan de 
klimaatverandering of de verzachting van 
de effecten hiervan. Hij draagt in het 
bijzonder bij aan de beschikbaarstelling 
van essentiële klimaatvariabelen (ECV's), 
klimaatanalyses en predictieve modellen
op tijd- en ruimteschalen die relevant zijn 
voor de strategieën van aanpassing en 
verzachting voor de diverse gebieden die 
voor de Unie van sectoraal en 
maatschappelijk nut zijn;

Or. it

Motivering

De dienst voor klimaatmonitoring van Copernicus moet ook bijdragen tot het opstellen van 
prognoses op basis van wetenschappelijke modellen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De dienstverlening is kostenefficiënt en 
wordt in voorkomend geval 
gedecentraliseerd om gegevens en 
capaciteiten die reeds in de lidstaten 
voorhanden zijn te integreren. Het 
verkrijgen van nieuwe gegevens die een 
overlapping vormen met bestaande 
bronnen wordt vermeden, behalve 
wanneer het gebruik van bestaande of te 
actualiseren gegevensverzamelingen 
technische gezien niet mogelijk is, niet 
kosteneffectief is of niet tijdig 
verwezenlijkt kan worden.

Or. it

Motivering

Door gebruik te maken van bestaande capaciteiten en gegevens en onnodige overlappingen te 
voorkomen kan het programma doeltreffender worden, onder meer qua kosteneffectiviteit. Er 
moet niettemin worden gewaarborgd dat er op gecentraliseerd niveau gegevens kunnen 
worden verzameld wanneer dat technisch gezien noodzakelijk is of wanneer de bestaande 
gegevens niet beschikbaar zijn of niet tijdig kunnen worden geactualiseerd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. ontwikkelingsactiviteiten ter verbetering 
van de kwaliteit en prestaties van de 
operationele diensten, met inbegrip van de 
ontwikkeling en aanpassing ervan, en ter 
vermijding of afzwakking van de 
operationele risico's;

2. onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten ter verbetering 
van de kwaliteit en prestaties van de 
operationele diensten, met inbegrip van de 
ontwikkeling en aanpassing ervan, en ter 
vermijding of afzwakking van de 
operationele risico's;

Or. it
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Motivering

"Onderzoek en ontwikkeling" is vollediger en verdient dus de voorkeur.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. ondersteunende activiteiten in de vorm 
maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van de operationele diensten door 
gebruikers en van 
downstreamtoepassingen, alsmede 
activiteiten in verband met communicatie 
en verspreiding.

3. ondersteunende activiteiten in de vorm 
maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van de operationele diensten door 
gebruikers en van 
downstreamtoepassingen, alsmede 
activiteiten in verband met opleiding, 
communicatie en verspreiding.

Or. it

Motivering

Ook specifieke opleiding moet genoemd worden als een van de downstreamtoepassingen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6
In-situcomponent Niet-spatiale component

De in-situcomponent van het Copernicus-
programma omvat de volgende 
activiteiten:

De niet-spatiale component van 
Copernicus biedt gecoördineerde toegang 
tot in-situmetingen en teledetectie vanaf 
installaties op land, op zee of in de lucht, 
met inbegrip van hulp- en 
referentiegegevens. Deze component
omvat de volgende activiteiten:

a) coördinatie en harmonisatie van de 
verzameling en levering van in-
situgegevens, levering van in-situgegevens
aan de operationele diensten, met inbegrip

a) levering van gegevens van in-
situmetingen en teledetectie aan de 
operationele diensten, met inbegrip van
gegevens van derden op internationaal 
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van in-situgegevens van derden op 
internationaal niveau;

niveau;

a bis) coördinatie en harmonisatie van het 
verzamelen en verstrekken van de 
gegevens van in-situmetingen en 
teledetectie;

b) technische bijstand aan de Commissie 
bij de dienstvereisten voor in-situ-
observatiegegevens;

b) technische bijstand aan de Commissie 
bij de dienstvereisten voor gegevens van 
in-situ-metingen en teledetectie;

c) samenwerking met in-situ-exploitanten
ter bevordering van de consistentie van 
ontwikkelingsactiviteiten in verband met 
de infrastructuur en netwerken voor in-situ-
observatie.

c) samenwerking met in-situ- en 
teledetectie-exploitanten ter bevordering 
van de consistentie van 
ontwikkelingsactiviteiten in verband met 
de infrastructuur en netwerken voor in-situ-
observatie.

Or. it

Motivering

In-situmetingen, waarbij de gassenconcentratie in de lucht plaatselijk gemeten wordt, beslaan 
niet het volledige spectrum van de gegevens die uit de niet-spatiale component van 
Copernicus kunnen worden verkregen. Het amendement heeft tot doel alle niet-spatiale 
metingen volledig op te nemen, met inbegrip van in-situ-observaties en teledetectie, vanaf 
installaties op land, op zee of in de lucht. De veranderde naam van de hele component 
weerspiegelt deze grotere volledigheid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten, in overeenstemming 
met de respectieve kaderovereenkomsten 
of een protocol bij een 
associatieovereenkomst tot vaststelling van 
de algemene beginselen en voorwaarden 
voor de deelneming van die landen aan 
programma's van de Unie;

b) de kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten, in overeenstemming 
met de respectieve kaderovereenkomsten 
of een associatieovereenkomst tot 
vaststelling van de algemene beginselen en 
voorwaarden voor de deelneming van die 
landen aan programma's van de Unie;

Or. it
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Motivering

De eis dat er protocollen moeten zijn heeft de deelname van landen die met het Europees 
Milieuagentschap samenwerken, zoals de landen in de westelijke Balkan, aan de beginfase 
van het GMES-programma onmogelijk gemaakt. Die fout moet in de nieuwe fase van 
Copernicus niet opnieuw worden gemaakt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan de in artikel 6 
beschreven activiteiten van de in-
situcomponent geheel of ten dele 
toevertrouwen aan de exploitanten van de 
in artikel 4 beschreven diensten.

6. De Commissie kan de in artikel 6 
beschreven activiteiten van de niet-spatiale 
component geheel of ten dele 
toevertrouwen aan de exploitanten van de 
in artikel 4 beschreven diensten, en met 
name aan het Europees Milieuagentschap 
(EEA) wanneer algemene coördinatie 
noodzakelijk is.

Or. it

Motivering

Het is van belang te specificeren dat het Europees Milieuagentschap een onmisbare rol kan 
en moet spelen bij de algemene coördinatie van de niet-spatiale component van Copernicus.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegang tot Copernicus-gegevens en -
informatie is volledig, open en kosteloos, 
met de volgende specifieke beperkingen:

De toegang tot Copernicus-gegevens en -
informatie is volledig en open, met de 
volgende specifieke beperkingen:

Or. it

Motivering

De toegang tot de gegevens van Copernicus moet zonder meer volledig en open zijn, maar 
wel moet er voldoende flexibiliteit blijven bestaan om, waar dat van toepassing is, de 
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Europese beleggers in deze sector van een redelijk rendement te verzekeren.


