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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Un acces constant, în timp util și fiabil la datele de observare a Pământului este esențial 
pentru a înțelege dinamica mediului și a climei planetei noastre și pentru a obține informații 
esențiale în caz de urgență legat de dezastre naturale sau crize umanitare. Acestea oferă o bază 
solidă pentru a lua decizii informate în domeniul mediului, al climei, al protecției civile și al 
securității la nivel național și european. Copernicus, programul european de observare a 
Pământului, care este continuarea programului GMES, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
911/2010, își propune obiectivul garantării unui astfel de acces la date în mod complet și 
deschis.

Copernicus constă într-un ansamblu complex de sisteme de colectare a datelor din mai multe 
surse: sateliți artificiali pentru observarea Pământului și instalații terestre, marine sau 
aeropurtate. Elaborează astfel de date și oferă utilizatorilor informații fiabile și actualizate prin 
servicii structurate în șase domenii tematice: teritoriul, atmosfera, schimbările climatice, 
gestionarea urgențelor și securitatea. Serviciile susțin o gamă amplă de aplicații, cum ar fi 
protecția mediului, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, 
gestionarea zonelor urbane, planificarea regională și locală, agricultura, pădurile, sănătatea, 
transporturile, dezvoltarea durabilă, protecția civilă și turismul.

Copernicus permite și aplicații publice și comerciale cu o valoare adăugată concretă și permite 
crearea de oportunități comerciale, locuri de muncă, inovații și creștere economică. Programul 
este o parte integrantă a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Propunerea de regulament prezentată de Comisie, în urma Rezoluției Parlamentului European, 
care a respins propunerea de excludere a finanțării programului din cadrul financiar 
multianual, garantează funcționarea Copernicus în perioada 2014-2020, cu un nivel maxim de 
credite de angajament în valoare de 3 786 de milioane EUR. Propunerea vizează o mai bună 
definire a obiectivelor programului și a guvernanței sale, începând cu rolul Comisiei.

Raportoarea pentru aviz împărtășește și susține obiectivele și conținutul propunerii Comisiei 
și consideră că acestea reprezintă un pas important pentru a asigura Europei, cetățenilor săi și 
întreprinderilor sale avantajele care decurg din accesul complet și deschis la datele de 
observare a Pământului. Amendamentele propuse urmăresc îmbunătățirea unor aspecte ale 
propunerii și clarificarea și consolidarea acesteia, în special, în privința domeniilor de 
competență ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a 
Parlamentului și anume: mediul, clima, protecția civilă și rolul Agenției Europene de Mediu 
(AEA).

În special, definițiile serviciilor de monitorizare a mediului atmosferic și de monitorizare a 
schimbărilor climatice sunt formulate mai clar și este subliniată importanța utilizării 
capacităților și datelor existente în statele membre pentru a evita suprapuneri inutile, atunci 
când este posibil din punct de vedere tehnic și se garantează disponibilitatea datelor în timp 
util.
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Un amendament relevant privește componenta Copernicus care nu este legată în mod direct de 
componenta spațială a programului. Este oportun ca datele componentei non spațiale să 
provină atât de la măsurări in situ, care sondează atmosfera local, măsurând concentrația 
gazelor, cât și de la datele obținute prin teledetecție de instalații terestre sau marine sau de 
platforme aeropurtate. Prin urmare, componenta in situ ar trebui să aibă numele mai general 
de componentă non spațială pentru a evita orice ambiguitate, deja existentă în programul 
GMES, provenită din utilizarea care nu este întru-totul corectă a terminologiei științifice 
relevante. În cele din urmă, este importantă introducerea explicită a rolului AEA de 
coordonare a componentei non spațiale a Copernicus.

Un ultim aspect privește accesul la informații, care trebuie să fie în mod obligatoriu complet 
și deschis: Totuși raportoarea pentru aviz consideră că este necesară o dezbatere mai 
aprofundată privind gratuitatea accesului la date, făcând distincția între aplicațiile cu caracter 
public și aplicațiile comerciale, menținând, prin urmare, flexibilitatea suficientă pentru a 
permite, după caz, investitorilor europeni din cadrul sectorului să aibă niște încasări corecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obiectivele programului Copernicus 
sunt furnizarea de informații exacte și 
fiabile în domeniul mediului și al 
securității, în funcție de necesitățile 
utilizatorilor și sprijinirea altor politici ale 
Uniunii, în special cu privire la piața 
internă, transporturile, mediul, energia, 
protecția civilă, cooperarea cu țările terțe și 
ajutorul umanitar. Acesta se bazează pe 
capacitățile existente în Europa, completate 
cu noi active dezvoltate în comun.

(5) Obiectivele programului Copernicus 
sunt furnizarea de informații exacte și 
fiabile în domeniul mediului, al 
schimbărilor climatice, al protecției civile
și al securității, în funcție de necesitățile 
utilizatorilor și sprijinirea altor politici ale 
Uniunii, în special cu privire la piața 
internă, transporturile, mediul, clima,
energia, protecția civilă, cooperarea cu 
țările terțe și ajutorul umanitar. Acesta se 
bazează pe capacitățile existente în Europa, 
completate cu noi active dezvoltate în 
comun.

Or. it

Justificare

Ar trebui indicat în mod clar că strângerea datelor privind clima și sprijinul pentru protecția 
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civilă fac parte din obiectivele fundamentale ale programului Copernicus.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială.

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, climei, protecției civile 
și securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele provenite din măsurările
disponibile in situ și din teledetecție, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială.

Or. it

Justificare

O perspectivă completă din punct de vedere științific necesită completarea datelor disponibile 
in situ cu teledetecția, așa cum se explică mai pe larg în amendamentul la articolul 6.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datele și informațiile produse în 
cadrul programului Copernicus ar trebui să 
fie puse la dispoziția utilizatorilor pe o 
bază integrală, deschisă și gratuită, pentru 
a promova utilizarea și partajarea acestora, 
precum și consolidarea piețelor de 
observare a Pământului în Europa, în 
special a sectorului din aval, ceea ce va 
permite creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.

(21) Datele și informațiile produse în 
cadrul programului Copernicus ar trebui să 
fie puse la dispoziția utilizatorilor pe o 
bază integrală și deschisă, pentru a 
promova utilizarea și partajarea acestora, 
precum și consolidarea piețelor de 
observare a Pământului în Europa, în 
special a sectorului din aval, ceea ce va 
permite creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.

Or. it

Justificare

Accesul la datele programului Copernicus trebuie să fie acordat, fără îndoială, pe o bază 
integrală și deschisă, dar trebuie menținută flexibilitatea suficientă pentru a permite, după 
caz, investitorilor europeni din cadrul sectorului să aibă niște încasări corecte.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția mediului și furnizarea de 
suport pentru eforturile de protecție civilă 
și de securitate;

(a) monitorizarea mediului și a climei,
protecția mediului și furnizarea de suport 
pentru eforturile de protecție civilă și de 
securitate;

Or. it

Justificare

Monitorizarea mediului și a climei poate fi considerat un obiectiv general in sine, nu numai 
un sprijin pentru protecția mediului și pentru eforturile de protecție civilă și de securitate.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijin pentru strategia de creștere 
Europa 2020 prin contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; în special, va contribui la 
stabilitatea și creșterea economică prin 
stimularea aplicațiilor comerciale.

(b) sprijin pentru strategia de creștere 
Europa 2020 prin contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; în special, va contribui la 
stabilitatea și creșterea economică prin 
stimularea aplicațiilor comerciale de 
observare a Pământului.

Or. it

Justificare

Este util să fie clarificat tipul aplicațiilor comerciale la care se face referire.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinul pentru activitățile statelor 
membre, ale Uniunii și internaționale, 
cum ar fi Sistemului Global al Sistemelor 
de Observare a Pământului (GEOSS) și 
coordonarea cu aceste activități;

Or. it

Justificare

Este foarte importantă coordonarea activităților programului Copernicus cu inițiativele 
similare la nivel global și, prin urmare, ar trebui introdusă o referire explicită în această 
privință, nu numai în preambul, ci și în partea dispozitivă.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și de la date in situ („date și 
informații Copernicus”) trebuie să fie 
precise și fiabile, furnizate în mod 
sustenabil și pe termen lung și să răspundă 
cerințelor comunităților de utilizatori ai 
programului Copernicus. Accesul la aceste 
date trebuie să fie complet, deschis și 
gratuit, sub rezerva condițiilor definite în, 
sau pe baza prezentului regulament.

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și din date din măsurările 
disponibile in situ și din teledetecție („date 
și informații Copernicus”) trebuie să fie 
precise și fiabile, furnizate în mod 
sustenabil și pe termen lung și să răspundă 
cerințelor comunităților de utilizatori ai 
programului Copernicus. Accesul la aceste 
date trebuie să fie complet și deschis, sub 
rezerva condițiilor definite în, sau pe baza 
prezentului regulament.

Or. it

Justificare

Datele disponibile in situ trebuie completate cu datele din teledetecție, așa cum se explică 
mai pe larg în amendamentul la articolul 6. Accesul la datele programului Copernicus 
trebuie să fie acordat, fără îndoială, pe o bază integrală și deschisă, dar trebuie menținută 
flexibilitatea suficientă pentru a permite, după caz, investitorilor europeni din cadrul 
sectorului să aibă niște încasări corecte.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile de monitorizare a mediului 
atmosferic furnizează informații privind 
calitatea aerului la scară europeană și 
privind compoziția chimică a atmosferei la 
scară globală. Serviciile furnizează, în 
special, informații pentru sistemele de 
monitorizare a calității aerului de la scară 
locală până la scară națională și ar trebui
să contribuie la monitorizarea variabilelor 
climatice de chimie a atmosferei;

(a) serviciile de monitorizare a mediului 
atmosferic furnizează informații privind 
calitatea aerului la scară europeană și 
privind compoziția chimică a atmosferei, 
inclusiv privind reducerea ozonului 
stratosferic, la scară globală. Serviciile 
furnizează, în special, informații pentru 
sistemele de monitorizare a calității aerului 
de la scară locală până la scară națională și 
trebuie să contribuie la monitorizarea 
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compoziției chimice a atmosferei și a 
dinamicii Pământului ca sistem;

Or. it

Justificare

Reducerea ozonului stratosferic este un element fundamental al compoziției chimice a 
atmosferei care trebuie menționat în mod explicit. În plus, din punct de vedere științific, 
monitorizarea atmosferei trebuie să abordeze întreaga dinamică a Pământului ca sistem, 
având ca element important, dar nu exclusiv, variabilele climatice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor 
climatice furnizează informații pentru a 
consolida baza de cunoștințe în vederea 
sprijinirii politicilor de atenuare și 
adaptare. El contribuie, în special, la 
furnizarea variabilelor climatice esențiale, 
a analizei climatice și a proiecțiilor la scări 
spațiale și temporale relevante pentru 
adaptare și a strategiilor de atenuare 
pentru diferitele domenii sectoriale și 
societale din Uniune care au de beneficiat 
de pe urma sa;

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor 
climatice furnizează informații în vederea 
sprijinirii politicilor de atenuare și 
adaptare. El contribuie, în special, la 
furnizarea variabilelor climatice esențiale, 
a analizei climatice și a modelelor 
predictive la scări spațiale și temporale 
relevante pentru strategiile de adaptare și 
a de atenuare în diferitele domenii 
sectoriale și societale din Uniune care au 
de beneficiat de pe urma sa;

Or. it

Justificare

Serviciul de monitorizare a climei din programul Copernicus trebuie să contribuie și la 
obținerea de predicții bazate pe aplicarea unor modele științifice.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prestarea serviciilor este eficientă din 
punct de vedere al costurilor și 
descentralizată, dacă este cazul, pentru a 
integra la nivel european date și 
capacități existente la nivelul statelor 
membre. Se evită achiziționarea de noi 
date care se suprapun surselor existente, 
cu excepția cazului în care utilizarea 
ansamblurilor de date existente sau care 
pot fi actualizate nu este fezabilă din 
punct de vedere tehnic, eficientă din punct 
de vedere al costurilor sau disponibilă în 
timp util.

Or. it

Justificare

Utilizarea capacităților și datelor existente, evitând suprapunerea inutilă, poate face 
programul mai eficient, din punct de vedere al costurilor și nu numai. Totuși trebuie 
garantată posibilitatea colectării datelor la nivel centralizat, dacă este necesar din punct de 
vedere tehnic sau dacă datele existente nu sunt disponibile sau nu pot fi actualizate în timp 
util.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Activitățile de dezvoltare care constau în 
ameliorarea calității și a performanțelor 
serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și 
adaptarea acestora, precum și pentru 
evitarea sau atenuarea riscurilor de 
exploatare;

2. Activitățile de cercetare și dezvoltare 
care constau în ameliorarea calității și a 
performanțelor serviciilor operaționale, 
inclusiv evoluția și adaptarea acestora, 
precum și pentru evitarea sau atenuarea 
riscurilor de exploatare;

Or. it
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Justificare

Este de preferat formularea „cercetare și dezvoltare”, fiind mai completă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Activități de sprijin care constau în 
măsuri de promovare a utilizării serviciilor 
de către utilizatori și aplicații în aval, 
precum și activități de comunicare și 
diseminare.

3. Activități de sprijin care constau în 
măsuri de promovare a utilizării serviciilor 
de către utilizatori și aplicații în aval, 
precum și activități de formare,
comunicare și diseminare.

Or. it

Justificare

Ar trebui introdusă și formarea specifică printre aplicațiile în aval (downstream) susținute.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
Componenta in situ Componenta non spațială

Componenta in situ a programului 
Copernicus include următoarele activități:

Componenta non spațială a programului 
Copernicus oferă accesul coordonat la 
măsurările in situ și din teledetecție 
furnizate de instalații terestre sau marine 
sau de platforme aeropurtate, inclusiv 
datele auxiliare și datele de referință.
Aceasta include următoarele activități:

(a) coordonarea și armonizarea colectării 
și furnizării de date in situ, furnizarea de 
date in situ serviciilor operaționale, 
inclusiv date terțe in situ la nivel 
internațional;

(a) furnizarea către serviciile operaționale 
a măsurărilor in situ și din teledetecție, 
inclusiv date terțe in situ la nivel 
internațional;

(aa) coordonarea și armonizarea 
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colectării și furnizării măsurărilor in situ 
și din teledetecție;

(b) asistență tehnică acordată Comisiei cu 
privire la cerințele serviciului de date 
observare in situ;

(b) asistență tehnică acordată Comisiei cu 
privire la cerințele serviciului de date din 
măsurările in situ și din teledetecție;

(c) cooperarea cu operatorii in situ pentru a 
promova coerența activităților de 
dezvoltare legate de infrastructuri și de 
rețele de observare in situ.

(c) cooperarea cu operatorii in situ și de 
teledetecție pentru a promova coerența 
activităților de dezvoltare legate de 
infrastructuri și de rețele de observare.

Or. it

Justificare

Măsurările in situ care sondează atmosfera local și măsoară concentrația gazelor, nu 
cuprind toată gama datelor care pot fi obținute de componenta non spațială a programului 
Copernicus. Amendamentul urmărește includerea completă a tuturor măsurărilor non 
spațiale, inclusiv observările in situ și din teledetecție furnizate de instalații terestre sau 
marine sau de platforme aeropurtate. Schimbarea numelui întregii componente reflectă 
această perspectivă mai cuprinzătoare.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țările candidate, precum și cele 
potențial candidate în conformitate cu 
acordurile-cadru sau cu un protocol la un 
acord de asociere, prin care se stabilesc 
principiile generale și condițiile de 
participare a acestor țări la programele 
Uniunii;

(b) țările candidate, precum și cele 
potențial candidate în conformitate cu 
acordurile-cadru sau cu un acord de 
asociere, prin care se stabilesc principiile 
generale și condițiile de participare a 
acestor țări la programele Uniunii;

Or. it

Justificare

Cerința existenței unor protocoale specifice este obstacolul care a împiedicat participarea 
țărilor care colaborează cu Agenția Europeană de Mediu, cum ar fi țările din Balcanii de 
Vest, la faza inițială a programului GMES. Este o greșeală care nu mai trebuie repetată în 
noua fază a programului Copernicus.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate încredința, în parte sau 
în totalitate, activitățile componentei in 
situ descrise la articolul 6, operatorilor 
serviciilor descrise la articolul 4.

(6) Comisia poate încredința, în parte sau 
în totalitate, activitățile componentei non 
spațiale descrise la articolul 6, operatorilor 
serviciilor descrise la articolul 4, în special 
Agenției Europene de Mediu (AEA), 
atunci când este necesară o coordonare 
generală.

Or. it

Justificare

Este important să se menționeze că Agenția Europeană de Mediu poate și trebuie să 
îndeplinească sarcina indispensabilă a coordonării generale în ceea ce privește componenta 
non spațială a Copernicus.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 14 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele și informațiile programului 
Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o 
bază integrală, deschisă și gratuită, sub 
rezerva următoarelor limitări specifice:

Datele și informațiile programului 
Copernicus trebuie puse la dispoziție în 
mod complet și deschis, sub rezerva 
următoarelor limitări specifice:

Or. it

Justificare

Accesul la datele programului Copernicus trebuie să fie acordat, fără îndoială, pe o bază 
integrală și deschisă, dar trebuie menținută flexibilitatea suficientă pentru a permite, după 
caz, investitorilor europeni din cadrul sectorului să aibă niște încasări corecte.


