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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stały, szybki i niezawodny dostęp do danych obserwacyjnych Ziemi ma zasadnicze znaczenie 
dla zrozumienia dynamiki środowiska i klimatu naszej planety oraz dla uzyskania 
krytycznych informacji w przypadku sytuacji kryzysowych związanych z klęskami 
żywiołowymi lub kryzysami humanitarnymi. Elementy te umożliwiają podejmowanie 
świadomych decyzji w dziedzinie środowiska, klimatu, ochrony ludności i bezpieczeństwa na 
poziomie krajowym i europejskim. Copernicus, europejski program obserwacji Ziemi, który 
jest kontynuacją programu GMES ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 911/2010, 
stawia sobie ściśle określony cel, jakim jest zapewnienie pełnego i otwartego dostępu do 
wspomnianych danych.

Program Copernicus jest złożoną całością składającą się z szeregu systemów, które gromadzą 
dane z wielu źródeł: ze sztucznych satelitów do obserwacji Ziemi oraz z instalacji 
naziemnych, morskich lub powietrznych. Program przetwarza te dane i dostarcza 
użytkownikom wiarygodnych i aktualnych informacji poprzez usługi podzielone na sześć 
obszarów tematycznych: obszary lądowe, atmosfera, zmiany klimatu, zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi i bezpieczeństwo. Usługi te stanowią wsparcie dla szerokiego wachlarza 
zastosowań, takich jak na przykład ochrona środowiska, łagodzenie zmiany klimatu i 
dostosowywanie się do niej, zarządzanie strefami miejskimi, planowanie regionalne i lokalne, 
rolnictwo, leśnictwo, zdrowie, transport, zrównoważony rozwój, ochrona ludności i turystyka.

Program Copernicus umożliwia również zastosowania publiczne i komercyjne o szczególnej 
wartości dodanej oraz pozwala tworzyć możliwości handlowe, miejsca pracy, innowację i 
wzrost. Program stanowi integralną część strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Po rezolucji Parlamentu Europejskiego odrzucającej wniosek o wyłączenie finansowania 
programu z wieloletnich ram finansowych wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji 
zapewnia finansowanie programu Copernicus w okresie 2014-2020 przy maksymalnym 
poziomie środków na zobowiązania wynoszącym 3 786 mln EUR. Wniosek ma na celu 
dokładniejsze zdefiniowanie zamierzeń programu i zarządzania nim, zaczynając od roli 
Komisji.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podziela i popiera cele i treść wniosku Komisji oraz 
uważa, że stanowią one ważny krok dla zapewnienia Europie, jej obywatelom i jej 
przedsiębiorstwom korzyści wynikających z pełnego i otwartego dostępu do danych 
obserwacyjnych Ziemi. Celem proponowanych poprawek jest udoskonalenie pewnych 
aspektów wniosku, jego lepsze wyjaśnienie i wzmocnienie, w szczególności w odniesieniu do 
zakresu kompetencji parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, obejmującego: środowisko, klimat, ochronę 
ludności, rolę Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

W szczególności dokładniej wyjaśniono definicje usług monitorowania atmosfery i 
monitorowania zmiany klimatu oraz podkreślono znaczenie korzystania z potencjału i danych 
już dostępnych w państwach członkowskich bez ich niepotrzebnego powielania, jeżeli jest to 
możliwe technicznie i jeżeli jest zapewniony szybki dostęp do danych.
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Ważna poprawka dotyczy komponentu programu Copernicus, który nie jest ściśle związany z 
komponentem kosmicznym programu. Dane komponentu niezwiązanego z przestrzenią 
kosmiczną muszą bowiem pochodzić nie tylko z pomiarów in-situ, obejmujących lokalne 
badanie powietrza i określenie stężenia gazów, lecz także z danych teledetekcyjnych, 
pochodzących z instalacji naziemnych, morskich oraz z platform powietrznych. W związku z 
tym konieczne jest, aby komponent in-situ miał bardziej ogólną nazwę „komponentu 
niezwiązanego z przestrzenią kosmiczną”, w celu uniknięcia wszelkich niejednoznaczności, 
jakie pojawiły się już w programie GMES w związku z niecałkowicie poprawnym 
stosowaniem terminologii technicznej. Ważne jest też wyraźne wyznaczenie EEA roli 
koordynatora komponentu niezwiązanego z przestrzenią kosmiczną programu Copernicus.

Ostatnia kwestia dotyczy dostępu do informacji, który koniecznie musi być pełny i otwarty: 
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uznaje jednak za niezbędne podjęcie bardziej 
szczegółowej dyskusji na temat bezpłatności dostępu do danych, z uwzględnieniem 
rozróżnienia zastosowań o charakterze publicznym i o użyteczności publicznej oraz 
zastosowań komercyjnych, i zachowaniem w związku z tym odpowiedniej elastyczności, aby 
w stosownych przypadkach umożliwić europejskim inwestorom tego sektora uzyskanie 
należytego zwrotu nakładów.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem programu Copernicus jest 
dostarczanie dokładnych i rzetelnych 
informacji z dziedziny środowiska i 
bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb 
użytkowników i stanowiących wsparcie dla 
innych obszarów polityki Unii, w 
szczególności rynku wewnętrznego, 
transportu, środowiska, energii, ochrony 
ludności, współpracy z państwami trzecimi 
i pomocy humanitarnej. Program 
Copernicus opiera się na istniejącym 
potencjale europejskim i nowych, wspólnie 
wypracowanych aktywach.

(5) Celem programu Copernicus jest 
dostarczanie dokładnych i rzetelnych 
informacji z dziedziny środowiska, zmiany 
klimatu, ochrony ludności i 
bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb 
użytkowników i stanowiących wsparcie dla 
innych obszarów polityki Unii, w 
szczególności rynku wewnętrznego, 
transportu, środowiska, klimatu, energii, 
ochrony ludności, współpracy z państwami 
trzecimi i pomocy humanitarnej. Program 
Copernicus opiera się na istniejącym 
potencjale europejskim i nowych, wspólnie 
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wypracowanych aktywach.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać, że gromadzenie danych dotyczących klimatu oraz wsparcie 
ochrony ludności należą do głównych celów programu Copernicus.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane 
gromadzone in situ, dostarczane przez 
państwa członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych.

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczenia usług 
operacyjnych w dziedzinie środowiska, 
klimatu, ochrony ludności i 
bezpieczeństwa. W ramach programu 
należy również wykorzystywać dane z 
pomiarów in-situ i dane teledetekcyjne, 
dostarczane przez państwa członkowskie. 
Świadczenie usług operacyjnych zależy od 
prawidłowego funkcjonowania i 
bezpieczeństwa komponentu kosmicznego 
programu Copernicus. Największym 
zagrożeniem dla komponentu kosmicznego 
Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z 
innymi satelitami i śmieciami 
kosmicznymi. W związku z tym program 
Copernicus powinien służyć wspieraniu 
działań mających na celu ograniczenie 
takiego ryzyka, w szczególności poprzez 
wkład do programu ustanowionego decyzją 
[XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającą program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych.

Or. it
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Uzasadnienie

Rzetelne podejście naukowe wymaga, aby dane in-situ były uzupełnione przez dane 
teledetekcyjne, co zostało dokładniej wyjaśnione w poprawce do art. 6.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Dane i informacje uzyskane w ramach 
programu Copernicus należy w pełni,
otwarcie i bezpłatnie udostępniać 
użytkownikom w celu promowania ich 
wykorzystania i udostępniania, a także w 
celu umocnienia rynków obserwacji Ziemi 
w Europie, w szczególności zaś sektorowi 
niższego szczebla, w celu pobudzenia 
wzrostu i zwiększenia zatrudnienia.

(21) Dane i informacje uzyskane w ramach 
programu Copernicus należy w pełni i 
otwarcie udostępniać użytkownikom w 
celu promowania ich wykorzystania i 
udostępniania, a także w celu umocnienia 
rynków obserwacji Ziemi w Europie, w 
szczególności zaś sektora usług 
pochodnych, pobudzając w ten sposób 
wzrost i zwiększając zatrudnienie.

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp do danych programu Copernicus powinien być oczywiście pełny i otwarty, jednak 
konieczne jest zachowanie odpowiedniej elastyczności, aby w stosownych przypadkach 
umożliwić europejskim inwestorom tego sektora uzyskanie należytego zwrotu nakładów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochrona środowiska i zapewnienie 
wsparcia dla działań na rzecz ochrony 
ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

a) monitorowanie środowiska i klimatu, 
ochrona środowiska i zapewnienie 
wsparcia dla działań na rzecz ochrony 
ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

Or. it
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Uzasadnienie

Monitorowanie środowiska i klimatu Ziemi można uznać za cel ogólny sam w sobie, a także 
za środek wsparcia dla ochrony środowiska oraz dla działań na rzecz ochrony ludności i w 
zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego dzięki przyczynianiu się do
realizacji celów związanych z 
zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym 
wzrostem gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu; w szczególności 
przyczynia się do stabilności i wzrostu 
gospodarczego dzięki ułatwieniu 
komercyjnych zastosowań.

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego dzięki przyczynianiu się do 
realizacji celów związanych z 
zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym 
wzrostem gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu; w szczególności 
przyczynia się do stabilności i wzrostu 
gospodarczego dzięki ułatwieniu 
komercyjnych zastosowań obserwacji 
Ziemi.

Or. it

Uzasadnienie

Użyteczne jest dokładniejsze określenie rodzaju zastosowań komercyjnych, o jakich mowa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wsparcie i koordynacja działań państw 
członkowskich, działań Unii i działań 
międzynarodowych, takich jak Globalny 
System Systemów Obserwacji Ziemi 
(GEOSS);
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Or. it

Uzasadnienie

Jest bardzo ważne, aby działania programu Copernicus były skoordynowane z odpowiednimi 
inicjatywami na poziomie globalnym, w związku z czym należy wyraźnie nawiązać do tej 
kwestii nie tylko w preambule, lecz także w części normatywnej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z 
obserwacji kosmicznych, jak również 
dostępne dane in situ („dane i informacje 
programu Copernicus”) są dokładne i 
rzetelne, dostarczane w długiej 
perspektywie czasu i w zrównoważony 
sposób oraz są zgodne z wymogami 
społeczności użytkowników programu 
Copernicus. Dostęp do przedmiotowych 
danych jest pełny, otwarty i bezpłatny na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu lub na jego podstawie.

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z 
obserwacji kosmicznych, jak również 
dostępne dane z pomiarów in-situ i dane 
teledetekcyjne („dane i informacje 
programu Copernicus”) są dokładne i 
rzetelne, dostarczane w długiej 
perspektywie czasu i w zrównoważony 
sposób oraz są zgodne z wymogami 
społeczności użytkowników programu 
Copernicus. Dostęp do przedmiotowych 
danych jest pełny i otwarty na warunkach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub na jego podstawie.

Or. it

Uzasadnienie

Dane in-situ powinny być uzupełnione przez dane teledetekcyjne, co zostało dokładniej 
wyjaśnione w poprawce do art. 6. Dostęp do danych programu Copernicus powinien być 
oczywiście pełny i otwarty, jednak konieczne jest zachowanie odpowiedniej elastyczności, aby 
w stosownych przypadkach umożliwić europejskim inwestorom tego sektora uzyskanie 
należytego zwrotu nakładów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usługa monitorowania atmosfery 
zapewnia informacje o jakości powietrza w 
skali europejskiej oraz składu 
chemicznego atmosfery w skali globalnej. 
W szczególności dostarcza informacje 
systemom monitorowania jakości 
powietrza na poziomach od lokalnego do 
krajowego, oraz powinna przyczyniać się 
do monitorowania zmiennych 
klimatycznych w aspekcie chemii 
atmosferycznej;

a) usługa monitorowania atmosfery 
zapewnia informacje o jakości powietrza w 
skali europejskiej oraz o składzie 
chemicznym atmosfery, w tym o spadku 
zawartości ozonu w stratosferze, w skali 
globalnej. W szczególności dostarcza 
informacje systemom monitorowania 
jakości powietrza na poziomach od 
lokalnego do krajowego oraz powinna 
przyczyniać się do monitorowania chemii 
atmosferycznej i dynamiki systemu 
ziemskiego;

Or. it

Uzasadnienie

Spadek zawartości ozonu w stratosferze jest podstawowym zagadnieniem chemii 
atmosferycznej, o którym należy wyraźnie wspomnieć. Ponadto z naukowego punktu widzenia 
monitoring atmosfery powinien dotyczyć całej dynamiki systemu ziemskiego, w której zmienne 
klimatyczne są ważnym, ale nie jedynym elementem.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usługa monitorowania zmiany klimatu 
zapewnia informacje mające poszerzyć 
bazę danych na potrzeby wspierania 
polityki w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu i jej łagodzenia. W 
szczególności przyczynia się do 
dostarczenia kluczowych zmiennych 
dotyczących klimatu (ECV), analiz klimatu 
i prognoz w skali czasowej i przestrzennej 
mających znaczenie dla strategii 
przystosowawczych i łagodzących w 
odniesieniu do różnych obszarów korzyści 
sektorowych i społecznych w Unii;

d) usługa monitorowania zmiany klimatu 
zapewnia informacje na potrzeby 
wspierania polityki w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia. W szczególności przyczynia 
się do dostarczenia kluczowych zmiennych 
dotyczących klimatu (ECV), analiz klimatu 
i modeli prognostycznych w skali czasowej 
i przestrzennej mających znaczenie dla 
strategii przystosowawczych i łagodzących 
w odniesieniu do różnych obszarów 
korzyści sektorowych i społecznych w 
Unii;
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Or. it

Uzasadnienie

Usługa monitorowania klimatu w ramach programu Copernicus musi się również przyczyniać 
do uzyskiwania prognoz opartych na modelowaniu naukowym.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

świadczenie usług jest opłacalne i w 
stosownych przypadkach 
zdecentralizowane w celu połączenia na 
poziomie europejskim danych i 
potencjału, które już istnieją na poziomie 
państw członkowskich. Należy unikać 
zdobywania nowych danych, które 
powielają istniejące źródła, chyba że 
korzystanie z istniejących lub nadających 
się do uaktualnienia zbiorów danych nie 
jest technicznie wykonalne, opłacalne 
albo dane te nie są szybko dostępne;

Or. it

Uzasadnienie

Dzięki korzystaniu z istniejącego potencjału i z istniejących danych, bez ich niepotrzebnego 
powielania, program może się stać bardziej opłacalny, nie tylko pod względem kosztów.  
Należy jednak zapewnić możliwość gromadzenia danych na poziomie scentralizowanym, 
jeżeli wynika to z konieczności technicznej lub jeżeli istniejące dane są niedostępne bądź nie 
można ich szybko zaktualizować.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. działalność rozwojową polegającą na 2. działalność badawczą i rozwojową 
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poprawie jakości i wydajności usług 
operacyjnych, w tym ich rozwijanie i 
dostosowanie, oraz na unikaniu lub 
łagodzeniu ryzyka operacyjnego;

polegającą na poprawie jakości i 
wydajności usług operacyjnych, w tym ich 
rozwijanie i dostosowanie, oraz na 
unikaniu lub łagodzeniu ryzyka 
operacyjnego;

Or. it

Uzasadnienie

Określenie „badawczą i rozwojową” jest preferowane jako bardziej całościowe.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. działalność wspierającą, na którą 
składają się środki promujące korzystanie z 
usług operacyjnych przez użytkowników
oraz zastosowanie na dalszych etapach, a 
także działalność w zakresie komunikacji i
rozpowszechniania.

3. działalność wspierającą, na którą 
składają się środki promujące korzystanie 
przez użytkowników z usług operacyjnych 
oraz z usług pochodnych, a także 
działalność w zakresie szkolenia, 
komunikacji i rozpowszechniania.

Or. it

Uzasadnienie

Wśród wspieranych usług pochodnych należy uwzględnić również szkolenia specjalistyczne.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

Komponent in-situ Komponent niezwiązany z przestrzenią 
kosmiczną

Komponent in-situ programu Copernicus Komponent programu Copernicus 
niezwiązany z przestrzenią kosmiczną
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obejmuje następujące działania: zapewnia skoordynowany dostęp do 
pomiarów in-situ i do teledetekcji, w tym 
do danych pomocniczych i danych 
referencyjnych, za pośrednictwem 
instalacji naziemnych, morskich lub 
poprzez platformy powietrzne. Obejmuje 
on następujące działania:

a) koordynację i harmonizację 
gromadzenia i dostarczania danych in-
situ, zapewnianie danych in-situ na 
potrzeby usług operacyjnych, w tym 
danych in-situ stron trzecich na poziomie 
międzynarodowym;

a) zapewnianie pomiarów in-situ i 
teledetekcyjnych na potrzeby usług 
operacyjnych, w tym pomiarów in-situ i 
teledetekcyjnych stron trzecich na 
poziomie międzynarodowym;

aa) koordynację i harmonizację 
gromadzenia i dostarczania pomiarów in-
situ i teledetekcyjnych;

b) pomoc techniczną na rzecz Komisji w
zakresie wymogów dotyczących usług w 
odniesieniu do danych obserwacyjnych in-
situ;

b) pomoc techniczną na rzecz Komisji w 
zakresie wymogów dotyczących usług w 
odniesieniu do danych z pomiarów in-situ i 
teledetekcyjnych;

c) współpracę z operatorami in-situ w celu 
promowania spójności działań 
rozwojowych związanych z infrastrukturą i 
sieciami obserwacji in-situ.

c) współpracę z operatorami in-situ i z 
operatorami danych teledetekcyjnych w 
celu promowania spójności działań 
rozwojowych związanych z infrastrukturą i 
sieciami obserwacji.

Or. it

Uzasadnienie

Pomiary in-situ, obejmujące lokalne badanie powietrza i określenie stężenia gazów, nie 
uwzględniają całego spektrum danych, które można uzyskać za pomocą komponentu 
programu Copernicus niezwiązanego z przestrzenią kosmiczną. Celem poprawki jest pełne 
uwzględnienie wszystkich pomiarów niezwiązanych z przestrzenią kosmiczną, w tym 
obserwacji in-situ i teledetekcji, za pośrednictwem instalacji naziemnych, morskich lub 
poprzez platformy transportu powietrznego. Takie bardziej rzetelne podejście znajduje 
odzwierciedlenie również w zmianie nazwy całego komponentu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b



PA\1004736PL.doc 13/14 PE519.791v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) krajami objętymi procesem rozszerzenia 
zgodnie z ich odpowiednimi umowami 
ramowymi lub protokołem do układu o 
stowarzyszeniu, określającymi główne 
zasady i warunki uczestniczenia tych 
państw w programach UE;

b) krajami objętymi procesem rozszerzenia 
zgodnie z ich odpowiednimi umowami 
ramowymi lub układami o stowarzyszeniu, 
określającymi główne zasady i warunki 
uczestniczenia tych państw w programach 
UE;

Or. it

Uzasadnienie

Wymóg istnienia specjalnych protokołów stanowi przeszkodę, która uniemożliwiła udział 
państw współpracujących z Europejską Agencją Środowiska, takich jak na przykład państwa 
regionu Bałkanów Zachodnich, w początkowej fazie programu GMES: jest to błąd, którego 
nie można powtórzyć w nowej fazie programu Copernicus.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo działania związane z 
komponentem in-situ, o których mowa w 
art. 6, operatorom usług, o których mowa 
w art. 4.

6. Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo działania dotyczące 
komponentu niezwiązanego z przestrzenią 
kosmiczną, o których mowa w art. 6, 
operatorom usług, o których mowa w art. 
4, w szczególności Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA), jeżeli konieczna jest 
ich ogólna koordynacja.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest wskazanie, że Europejska Agencja Środowiska może i powinna wykonywać 
niezbędne zadanie ogólnej koordynacji dotyczącej niezwiązanego z przestrzenią kosmiczną 
komponentu programu Copernicus.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny z zastrzeżeniem następujących 
ograniczeń:

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny i otwarty z 
zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp do danych programu Copernicus powinien być oczywiście pełny i otwarty, jednak 
konieczne jest zachowanie odpowiedniej elastyczności, aby w stosownych przypadkach 
umożliwić europejskim inwestorom tego sektora uzyskanie należytego zwrotu nakładów.


