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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nepretržitý, včasný a spoľahlivý prístup k údajom z monitorovania Zeme dát je zásadný 
pre pochopenie dynamiky životného prostredia a klímy našej planéty a pre získanie dôležitých 
informácií v prípade mimoriadnych udalostí súvisiacich s prírodnými katastrofami alebo 
humanitárnymi krízami. Predstavuje pevný základ pre informované rozhodnutia v oblasti 
životného prostredia, klímy, civilnej ochrany a bezpečnosti na vnútroštátnej a európskej 
úrovni. Kopernikus – európsky program monitorovania Zeme, ktorý je pokračovaním 
programu GMES zriadeného nariadením (ES) č. 911/2010, má za cieľ zaručiť úplný 
a otvorený prístup k údajom.

Kopernikus pozostáva z komplexného súboru systémov, ktoré zhromažďujú údaje z rôznych 
zdrojov: umelých družíc určených na pozorovanie Zeme a pozemných zariadení, zariadení 
na mori alebo vzdušných zariadení. Spracúva tieto dáta a poskytuje užívateľom spoľahlivé 
a aktuálne informácie prostredníctvom služieb rozdelených do šiestich tematických oblastí: 
územie, ovzdušie, klimatická zmena, krízové riadenie a bezpečnosť. Tieto služby podporujú 
širokú škálu aplikácií, ako je napríklad ochrana životného prostredia, zmierňovanie zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, riadenie mestských oblastí, miestne a regionálne plánovanie, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo, zdravie, doprava, trvalo udržateľný rozvoj, civilná ochrana 
a cestovný ruch.

Kopernikus tiež umožňuje prevádzkovať verejné a komerčné aplikácie s konkrétnou pridanou 
hodnotou a umožňuje vytvárať obchodné príležitosti, pracovné miesta, inovácie a rast. 
Program je nedeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu.

Návrh nariadenia Komisie predložený v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu, 
ktorý odmietol návrh, aby bol program financovaný mimo viacročného finančného rámca, 
zabezpečuje financovanie programu Kopernikus v období 2014 – 2020 s maximálnou výškou 
záväzkov 3 786 miliónov EUR. Cieľom návrhu je lepšie vymedziť ciele programu a jeho 
riadenie, počnúc úlohou Komisie.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s cieľmi a obsahom návrhu Komisie 
a podporuje ich, a domnieva sa, že sú dôležitým krokom k zabezpečeniu výhod plného 
a otvoreného prístupu k údajom získaných pozorovaním Zeme pre Európu, jej občanov a 
podniky.  Navrhované zmeny sú zamerané na zlepšenie niektorých aspektov návrhu a na jeho 
objasnenie a posilnenie, najmä čo sa týka oblastí pôsobnosti Výboru Európskeho parlamentu 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: životného prostredia, klímy, 
civilnej ochrany a úlohy Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Konkrétne sú presnejšie vymedzené služby v oblasti monitorovania atmosféry 
a monitorovania zmeny klímy a zdôrazňuje sa, že je dôležité využívať kapacity a údaje, ktoré 
už existujú v členských štátoch, aby sa zabránilo zbytočnej duplicite, pokiaľ je to technicky 
možné a pokiaľ je zaručené včasné poskytovanie údajov.

Jeden dôležitý pozmeňujúci návrh sa týka zložky programu Kopernikus, ktorá priamo 
nesúvisí so zložkou vesmír programu.  Údaje z nevesmírnej zložky by nemali pochádzať len z 
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meraní in situ, pri ktorých sa skúma ovzdušie na mieste meraním koncentrácie plynov, ale tiež 
z údajov diaľkového prieskumu Zeme z pozemných zariadení alebo zariadení na mori a 
vzdušných platforiem. Preto je vhodné, aby zložka in situ mala všeobecnejší názov 
„nevesmírna zložka“, aby sa zabránilo akejkoľvek nejednoznačnosti, ktorá už existuje 
v programe GMES v dôsledku nie celkom správneho používania odbornej terminológie. 
V neposlednom rade je dôležité, aby EEA výslovne zaviedla koordinačnú úlohu nevesmírnej 
zložky programu Kopernikus.

Záverečná otázka sa týka prístupu k informáciám, ktorý musí byť nevyhnutne úplný 
a otvorený. Spravodajkyňa sa však domnieva, že je potrebná dôkladnejšia rozprava o tom, či 
by prístup k údajom mal byť bezplatný, a rozlišuje medzi aplikáciami verejného a všeobecne 
prospešného charakteru a komerčnými aplikáciami, čím sa ponecháva dostatočná flexibilita 
umožňujúca v prípadoch, keď je to vhodné, aby európski investori v tomto sektore dosahovali 
primeranú návratnosť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Ciele programu Kopernikus sú 
poskytovať presné a spoľahlivé informácie 
v oblasti životného prostredia a 
bezpečnosti prispôsobené potrebám 
používateľov a podporovať ostatné politiky 
Únie, najmä v súvislosti s vnútorným 
trhom, dopravou, životným prostredím, 
energetikou, civilnou ochranou, 
spoluprácou s tretími krajinami 
a humanitárnou pomocou. Program sa 
opiera o spôsobilosti existujúce v Európe, 
ktoré sú doplnené o nové spoločne 
vytvorené aktíva.

(5) Ciele programu Kopernikus sú 
poskytovať presné a spoľahlivé informácie 
v oblasti životného prostredia, zmeny 
klímy, civilnej ochrany a bezpečnosti 
prispôsobené potrebám používateľov a 
podporovať ostatné politiky Únie, najmä v 
súvislosti s vnútorným trhom, dopravou, 
životným prostredím, klímou, energetikou, 
civilnou ochranou, spoluprácou s tretími 
krajinami a humanitárnou pomocou. 
Program sa opiera o spôsobilosti existujúce 
v Európe, ktoré sú doplnené o nové 
spoločne vytvorené aktíva.

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné jasne uviesť, že zber údajov o klíme a podpora civilnej ochrany patria medzi 
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kľúčové ciele programu Kopernikus.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru.

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
klímy, civilnej ochrany a bezpečnosti. 
Takisto by mal využívať údaje z merania 
in situ a diaľkového pozorovania Zeme, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru.

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť z vedeckého hľadiska vyčerpávajúci pohľad je potrebné, aby údaje in situ 
boli doplnené diaľkovým pozorovaním Zeme, ako je podrobnejšie vysvetlené v pozmeňujúcom 
návrhu k článku.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Údaje a informácie získané v rámci 
programu Kopernikus by sa používateľom 
mali sprístupniť úplne, otvorene a 
bezplatne, aby sa podporilo ich používanie 
a výmena a aby sa posilnili trhy v oblasti 
pozorovania Zeme v Európe, a najmä 
nadväzujúce odvetvie s cieľom umožniť 
rast a tvorbu pracovných miest.

(21) Údaje a informácie získané v rámci 
programu Kopernikus by sa používateľom 
mali sprístupniť úplne, otvorene, aby sa 
podporilo ich používanie a výmena a aby 
sa posilnili trhy v oblasti pozorovania 
Zeme v Európe, a najmä nadväzujúce 
odvetvie s cieľom umožniť rast a tvorbu 
pracovných miest.

Or. it

Odôvodnenie

Prístup k údajom programu Kopernikus musí byť samozrejme úplný a otvorený, no je 
potrebné zachovať dostatočnú flexibilitu, aby sa v prípadoch, kde je to vhodné, umožnilo 
európskym investorom v tomto sektore dosiahnuť primeranú návratnosť investícií.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ochrana životného prostredia a 
poskytovanie podpory úsiliu o civilnú 
ochranu a bezpečnosť;

a) monitorovanie životného prostredia a 
klímy, ochrana životného prostredia a 
poskytovanie podpory úsiliu o civilnú 
ochranu a bezpečnosť;

Or. it

Odôvodnenie

Monitorovanie životného prostredia a klímy na Zemi možno považovať za všeobecný cieľ sám 
osebe spolu s podporou ochrany životného prostredia a činností civilnej ochrany a 
bezpečnosti.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podpora stratégie rastu Európa 2020 
prispievaním k cieľom inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
predovšetkým prispieva k hospodárskej 
stabilite a rastu prostredníctvom 
podnecovania komerčného uplatnenia.

b) podpora stratégie rastu Európa 2020 
prispievaním k cieľom inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
predovšetkým prispieva k hospodárskej 
stabilite a rastu prostredníctvom 
podnecovania komerčného uplatnenia 
monitorovania Zeme.

Or. it

Odôvodnenie

Je užitočné spresniť typ komerčných aplikácií, na ktoré sa odkazuje.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ba) podpora a koordinácia s činnosťami 
členských štátov, Únie a na 
medzinárodnej úrovni, ako napríklad 
globálny systému systémov pozorovania 
Zeme (GEOSS);

Or. it

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby činnosti programu Kopernikus boli koordinované s príslušnými 
iniciatívami na celosvetovej úrovni, a preto je vhodné zahrnúť príslušný výslovný odkaz nielen 
v preambule, ale aj v článku.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pôvodné údaje a informácie získané 
prostredníctvom vesmírnych pozorovaní, 
ako aj z dostupných údajov in situ („údaje 
a informácie programu Kopernikus“) sú 
presné a spoľahlivé, poskytované na 
dlhodobom a udržateľnom základe 
a zodpovedajú požiadavkám skupín 
používateľov programu Kopernikus. 
Prístup k týmto údajom je úplný, otvorený 
a bezplatný v súlade s podmienkami 
vymedzenými v tomto nariadení alebo na 
základe tohto nariadenia.

2. Pôvodné údaje a informácie získané 
prostredníctvom vesmírnych pozorovaní, 
ako aj z dostupných údajov z merania in 
situ a z diaľkového pozorovania Zeme
(„údaje a informácie programu 
Kopernikus“) sú presné a spoľahlivé, 
poskytované na dlhodobom a udržateľnom 
základe a zodpovedajú požiadavkám 
skupín používateľov programu 
Kopernikus. Prístup k týmto údajom je 
úplný a otvorený v súlade s podmienkami 
vymedzenými v tomto nariadení alebo na 
základe tohto nariadenia.

Or. it

Odôvodnenie

Údaje in situ musí dopĺňať diaľkové pozorovanie Zeme, ako je širšie vysvetlené v 
pozmeňujúcom návrhu k článku 6. Prístup k údajom programu Kopernikus musí byť 
samozrejme úplný a otvorený, no je potrebné zachovať dostatočnú flexibilitu, aby sa v 
prípadoch, kde je to vhodné, umožnilo európskym investorom v tomto sektore dosiahnuť 
primeranú návratnosť investícií.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) Službou monitorovania atmosféry sa 
zabezpečujú informácie o kvalite ovzdušia 
na európskej úrovni a o chemickom zložení 
atmosféry na celosvetovej úrovni. 
Poskytujú sa najmä informácie pre systém 
monitorovania kvality ovzdušia na 
miestnej a vnútroštátnej úrovni, čo by malo 

a) Službou monitorovania atmosféry sa 
zabezpečujú informácie o kvalite ovzdušia 
na európskej úrovni a o chemickom zložení 
atmosféry vrátane úbytku ozónovej vrstvy 
v stratosfére na celosvetovej úrovni. 
Poskytujú najmä informácie systémom 
monitorovania kvality ovzdušia na 
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prispieť k monitorovaniu klimatických 
premenných chemického zloženia 
atmosféry;

miestnej a vnútroštátnej úrovni a mali by 
prispievať k monitorovaniu chemického 
zloženia atmosféry a dynamiky systému 
Zeme;

Or. it

Odôvodnenie

Úbytok ozónovej vrstvy v stratosfére je kľúčovým prvkom chemického zloženia atmosféry, 
ktorú je potrebné výslovne uviesť. Z vedeckého hľadiska sa monitorovanie atmosféry musí 
navyše týkať celej dynamiky systému Zeme vrátane klimatických premenných ako dôležitého, 
nie však jediného prvku.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) Službou monitorovania zmeny klímy sa 
zabezpečujú informácie s cieľom zvýšiť 
znalostnú základňu na podporu politík na 
adaptáciu a zmiernenie. To prispieva najmä 
k poskytovaniu základných klimatických 
premenných (ECV), analýz klímy a 
predpovedí na časovej a priestorovej 
úrovni súvisiacich so stratégiami adaptácie 
a zmiernenia pre jednotlivé odvetvové 
a spoločenské oblasti prínosu Únie;

d) Službou monitorovania zmeny klímy sa 
zabezpečujú informácie na podporu politík 
na adaptáciu a zmiernenie. To prispieva 
najmä k poskytovaniu základných 
klimatických premenných (ECV), analýz 
klímy a predpovedných modelov na 
časovej a priestorovej úrovni súvisiacich so 
stratégiami adaptácie a zmiernenia pre 
jednotlivé odvetvové a spoločenské oblasti 
prínosu Únie;

Or. it

Odôvodnenie

Služba monitorovania klímy programu Kopernikus musí tiež prispievať k získavaniu 
predpovedí založených na vedeckých modeloch.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 1 – pododsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovanie služieb je nákladovo 
efektívne a tam, kde je to vhodné, je 
decentralizované s cieľom začleniť na 
európskej úrovni už existujúce údaje a 
kapacity členských štátov. Zamedzuje sa 
získavaniu nových údajov, ktoré 
zdvojnásobujú existujúce zdroje, 
s výnimkou prípadu, keď využívanie 
existujúcich alebo aktualizovaných 
súborov údajov nie je technicky možné, 
efektívne z hľadiska nákladov alebo včas 
k dispozícii;

Or. it

Odôvodnenie

Využitím existujúcich kapacít a údajov v snahe zamedziť zbytočnej duplicite sa program môže 
stať efektívnejší, a to nielen z hľadiska nákladov. Je však potrebné zabezpečiť možnosť zbierať 
údaje na centrálnej úrovni, pokiaľ je to technicky nevyhnutné alebo ak existujúce údaje nie sú 
k dispozícii alebo aktualizované včas.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Rozvojové činnosti týkajúce sa 
zlepšovania kvality a výkonnosti 
operačných služieb vrátane ich vývoja 
a adaptácie, ako aj predchádzania alebo 
zmierňovania operačných rizík;

2. Výskumné a vývojové činnosti týkajúce 
sa zlepšovania kvality a výkonnosti 
operačných služieb vrátane ich vývoja 
a adaptácie, ako aj predchádzania alebo 
zmierňovania operačných rizík;

Or. it

Odôvodnenie

„Výskum a vývoj“ je lepší a úplnejší výraz.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Podporné činnosti pozostávajúce z 
opatrení na podporu používania 
operačných služieb používateľmi a 
následného uplatnenia, ako aj komunikácie 
a činností súvisiacich so šírením.

3. Podporné činnosti pozostávajúce z 
opatrení na podporu používania 
operačných služieb používateľmi a 
následného uplatnenia, ako aj činnosti v 
oblasti odbornej prípravy, komunikácie a 
šírenia.

Or. it

Odôvodnenie

Medzi podporované nadväzujúce („downstream“) aplikácie je potrebné zahrnúť aj odbornú 
prípravu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 6 Článok 6

Zložka in situ Nevesmírna zložka
Zložka in situ programu Kopernikus zahŕňa 
tieto činnosti:

Nevesmírna zložka programu Kopernikus 
zabezpečuje koordinovaný prístup k 
meraniam in-situ a diaľkovému 
pozorovaniu Zeme prostredníctvom 
pozemných zariadení alebo zariadení na 
mori alebo vzdušných platforiem, a to 
vrátane pomocných údajov a 
referenčných údajov. Zahŕňa tieto 
činnosti:

a) koordináciu a harmonizáciu zberu a 
poskytovania údajov in situ, poskytovanie
údajov in situ pre operačné služby vrátane 
údajov in situ tretích strán na 
medzinárodnej úrovni;

a) zabezpečovanie meraní in situ a 
diaľkového pozorovania Zeme pre 
operačné služby vrátane údajov in situ
tretích strán na medzinárodnej úrovni;
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aa) koordinácia a harmonizácia zberu a 
zabezpečovanie meraní in situ a 
diaľkového pozorovania Zeme;

b) technickú pomoc Komisii v súvislosti s 
požiadavkami služby na údaje 
z pozorovaní in situ;

b) technickú pomoc Komisii v súvislosti s 
požiadavkami služby na údaje z meraní in 
situ a diaľkového pozorovania Zeme;

c) spoluprácu s prevádzkovateľmi in situ
na podporu súdržnosti vývojových činností 
týkajúcich sa pozorovacej infraštruktúry a 
sietí in situ.

c) spoluprácu s prevádzkovateľmi in situ a 
diaľkového pozorovania Zeme na podporu 
súdržnosti vývojových činností týkajúcich 
sa pozorovacej infraštruktúry a sietí.

Or. it

Odôvodnenie

Merania in situ, ktorými sa skúma ovzdušie na mieste a meria sa koncentrácia plynov, 
nepokrývajú celé spektrum údajov, ktoré možno získať z nevesmírnej zložky programu 
Kopernikus. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zahrnúť všetky nevesmírne merania v 
plnom rozsahu vrátane pozorovaní in situ a diaľkového pozorovania Zeme prostredníctvom 
pozemných zariadení alebo zariadení na mori alebo vzdušných platforiem. Zmena názvu celej 
zložky odráža ucelenejší pohľad.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) kandidátskymi krajinami, ako aj 
potenciálnymi kandidátskymi krajinami 
v súlade s príslušnými rámcovými 
dohodami alebo protokolmi k dohode
o pridružení, ktorými sa stanovujú 
všeobecné zásady a podmienky týkajúce sa 
účasti týchto krajín na programoch Únie,

b) kandidátskymi krajinami, ako aj 
potenciálnymi kandidátskymi krajinami 
v súlade s príslušnými rámcovými 
dohodami alebo dohodami o pridružení, 
ktorými sa stanovujú všeobecné zásady a 
podmienky týkajúce sa účasti týchto krajín 
na programoch Únie,

Or. it

Odôvodnenie

Požiadavka týkajúca sa špecifických protokolov je prekážkou, ktorá bráni účasť krajín, ktoré 
spolupracujú s Európskou environmentálnou agentúrou, ako napríklad krajín západného 
Balkánu, na úvodnej fáze programu GMES. Táto chyba sa v novej fáze programu Kopernikus 
nesmie opakovať.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
poveriť prevádzkovateľov poskytujúcich 
služby uvedené v článku 4 činnosťami 
zložky in situ opísanými v článku 6.

6. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
poveriť prevádzkovateľov poskytujúcich 
služby uvedené v článku 4 a najmä 
Európsku environmentálnu agentúru 
(EEA), keď je potrebná všeobecná 
koordinácia, činnosťami nevesmírnej 
zložky opísanými v článku 6.

Or. it

Odôvodnenie

Je dôležité spresniť, že Európska environmentálna agentúra môže a musí zohrávať 
nevyhnutnú úlohu, ktorou je všeobecná koordinácia, pokiaľ ide o nevesmírnu zložku 
programu Kopernikus.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 14 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Údaje a informácie programu Kopernikus 
sa sprístupnia na úplnom, otvorenom 
a bezplatnom základe, pričom sa na ne 
vzťahujú tieto obmedzenia:

Údaje a informácie programu Kopernikus 
sa sprístupnia na úplnom a otvorenom 
základe, pričom sa na ne vzťahujú tieto 
obmedzenia:

Or. it

Odôvodnenie

Prístup k údajom programu Kopernikus musí byť samozrejme úplný a otvorený, no je 
potrebné zachovať dostatočnú flexibilitu, aby sa v prípadoch, kde je to vhodné, umožnilo 
európskym investorom v tomto sektore dosiahnuť primeranú návratnosť investícií.


