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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Stalen, pravočasen in zanesljiv dostop do podatkov, pridobljenih z opazovanjem Zemlje, je 
bistvenega pomena za razumevanje dinamike okolja in podnebja našega planeta in za 
pridobivanje ključnih informacij v primeru kriznih razmer, povezanih z naravnimi nesrečami 
ali humanitarnimi krizami. Vse to tvori trdno podlago za informirano odločanje na področju 
okolja, podnebja, civilne zaščite in varnosti na nacionalni in evropski ravni. Evropski program 
Copernicus za opazovanje Zemlje nadaljuje program GMES, ki je bil uveden na podlagi 
Uredbe (EU) št. 911/2010, njegov namen pa je prav zagotavljanje celovitega in odprtega 
dostopa do podatkov.

Program Copernicus sestavlja zapleten skupek sistemov, ki zbirajo podatke iz več virov: 
umetnih satelitov, nameščenih zaradi opazovanja Zemlje, in naprav, ki se nahajajo na zemlji, 
na morju ali v zraku. Program te podatke predela in zagotavlja uporabnikom zanesljive in 
posodobljene informacije, dostopne preko storitev, ki so razdeljene na šest tematskih sklopov: 
kopno, ozračje, podnebne spremembe, krizno upravljanje in varnost. Storitve se uporabljajo 
za zelo različne namene, kot so na primer zaščita okolja, blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje  nanje, upravljanje mestnih območij, regionalno in lokalno prostorsko 
načrtovanje, kmetijstvo, gozdarstvo, zdravje, promet, trajnostni razvoj, civilna zaščita in 
turizem. 

Program Copernicus omogoča tudi javne in komercialne aplikacije posebne dodane vrednosti 
in omogoča ustvarjanje komercialnih priložnosti, delovnih mest, inovacij in rasti. Program je 
del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Predlog uredbe Komisije, ki je bil predložen po resoluciji Evropskega parlamenta, s katero je 
bil zavrnjen predlog o izključitvi financiranja programa iz večletnega finančnega okvira, 
zagotavlja financiranje programa Copernicus v obdobju 2014–2020, pri čemer dodeljena 
sredstva ne smejo preseči 3786 milijonov EUR.  Namen predloga je bolje opredeliti cilje 
programa in njegovo upravljanje, začenši z vlogo Komisije.

Pripravljavka mnenja se strinja s cilji in vsebinami predloga Komisije ter jih podpira, pri 
čemer meni, da pomenijo ti cilji in vsebine  pomemben korak, s katerim bi Evropi, njenim 
državljanom in podjetjem, zagotavljali prednosti, ki izhajajo iz celovitega in odprtega dostopa 
do podatkov, pridobljenih z opazovanjem Zemlje. Namen predlaganih sprememb je izboljšati 
nekatere vidike predloga, obenem pa ga pojasniti in okrepiti, še zlasti na področjih, za katera 
je pristojen odbor Parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane:  okolje, podnebje, 
civilna zaščita in vloga Evropske agencije za okolje.

Bolj natančno so zlasti opredeljene storitve spremljanja ozračja in spremljanja podnebnih 
sprememb, poudarjen pa je pomen uporabe zmogljivosti in podatkov, ki so že na voljo v 
državah članicah, da bi se izognili nekoristnemu podvajanju, kadar je to mogoče s tehničnega 
vidika in če je zagotovljena pravočasnost podatkov. 

Pomemben predlog spremembe zadeva komponento programa Copernicus, ki ni tesno 
povezana z njegovo vesoljsko komponento. Podatki iz vesoljske komponente namreč ne bi 
smeli izhajati le iz meritev in situ, ki lokalno raziskujejo zrak in merijo koncentracijo plinov, 



PE519.791v01-00 4/13 PA\1004736SL.doc

SL

temveč tudi iz podatkov, pridobljenih na daljavo, in sicer s pomočjo naprav na kopnem ali na 
morju ter v zraku. Zato bi morala komponenta in situ nositi splošnejše ime "nevesoljska 
komponenta", da bi se izognili nejasnostim, ki smo jim priča v programu GMES in ki so 
posledica ne povsem pravilne uporabe zadevne znanstvene terminologije. Na koncu je 
pomembno, da Evropska agencija za okolje izrecno uvede vlogo koordinatorja nevesoljske 
komponente programa Copernicus. 

Zadnje vprašanje je povezano z dostopom do informacij, ki mora biti celovit in odprt: 
pripravljavka mnenja vseeno meni, da je potrebna bolj poglobljena razprava o brezplačnosti 
dostopa do podatkov, pri čemer je treba razlikovati med uporabo javne narave in 
namembnosti in komercialno uporabo ter tako ohraniti zadostno mero prožnosti, da se 
evropskim vlagateljem v tem sektorju, kadar je ustrezno, omogoči pošten donos.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Cilji programa Copernicus so zagotoviti 
natančne in zanesljive informacije na 
področju okolja in varnosti, ki so 
prilagojene potrebam uporabnikov in 
podpirajo druge politike Unije, zlasti v 
zvezi z notranjim trgom, prometom, 
okoljem, energetiko, civilno zaščito, 
sodelovanjem s tretjimi državami in 
humanitarno pomočjo. Program temelji na 
obstoječih evropskih zmogljivostih, ki jih 
dopolnjuje skupno razvita infrastruktura.

(5) Cilji programa Copernicus so zagotoviti 
natančne in zanesljive informacije na 
področju okolja, podnebnih sprememb, 
civilne zaščite in varnosti, ki so prilagojene 
potrebam uporabnikov in podpirajo druge 
politike Unije, zlasti v zvezi z notranjim 
trgom, prometom, okoljem, podnebjem,
energetiko, civilno zaščito, sodelovanjem s 
tretjimi državami in humanitarno pomočjo. 
Program temelji na obstoječih evropskih 
zmogljivostih, ki jih dopolnjuje skupno 
razvita infrastruktura.

Or. it

Obrazložitev

Treba je jasno navesti, da sta zbiranje podatkov o podnebju in podpora civilni zaščiti med 
temeljnimi cilji programa Copernicus.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi dosegel svoje cilje, bi se moral 
program Copernicus opreti na avtonomno 
zmogljivost Unije za opazovanje iz vesolja 
in zagotavljati operativne storitve na 
področju okolja, civilne zaščite in varnosti. 
Moral bi tudi uporabiti razpoložljive 
podatke in situ, ki jih zagotavljajo države 
članice. Zagotavljanje operativnih storitev 
je odvisno od dobrega delovanja in 
varnosti vesoljske komponente programa 
Copernicus. To vesoljsko komponento 
najbolj ogroža vedno večje tveganje trka z 
drugimi sateliti in vesoljskimi odpadki. 
Zato bi moral program Copernicus podpreti 
ukrepe, katerih namen je zmanjšati takšna 
tveganja, zlasti s prispevanjem k programu, 
ki je bil vzpostavljen s Sklepom [XXX] 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi podpornega programa za 
nadzor in sledenje v vesolju.

(9) Da bi dosegel svoje cilje, bi se moral 
program Copernicus opreti na avtonomno 
zmogljivost Unije za opazovanje iz vesolja 
in zagotavljati operativne storitve na 
področju okolja, podnebja, civilne zaščite 
in varnosti. Moral bi tudi uporabiti 
razpoložljive podatke meritev in situ in na 
daljavo, ki jih zagotavljajo države članice. 
Zagotavljanje operativnih storitev je 
odvisno od dobrega delovanja in varnosti 
vesoljske komponente programa 
Copernicus. To vesoljsko komponento 
najbolj ogroža vedno večje tveganje trka z 
drugimi sateliti in vesoljskimi odpadki. 
Zato bi moral program Copernicus podpreti 
ukrepe, katerih namen je zmanjšati takšna 
tveganja, zlasti s prispevanjem k programu, 
ki je bil vzpostavljen s Sklepom [XXX] 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi podpornega programa za 
nadzor in sledenje v vesolju.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zadostili znanstvenemu vidiku, je treba podatke in situ dopolniti s tistimi, pridobljenimi 
na daljavo, kot je obširneje razloženo v predlogu spremembe k členu 6.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Uporabnikom bi bilo treba omogočiti 
popoln, odprt in brezplačen dostop do 
podatkov in informacij, pridobljenih v 
okviru programa Copernicus, da bi se 

(21) Uporabnikom bi bilo treba omogočiti 
popoln in odprt dostop do podatkov in 
informacij, pridobljenih v okviru programa 
Copernicus, da bi se spodbudila njihova 
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spodbudila njihova uporaba in izmenjava 
ter okrepili evropski trgi za opazovanje 
Zemlje, zlasti v prodajnem sektorju, s 
čimer bi se omogočila rast in ustvarjanje 
delovnih mest.

uporaba in izmenjava ter okrepili evropski 
trgi za opazovanje Zemlje, zlasti v 
prodajnem sektorju, s čimer bi se 
omogočila rast in ustvarjanje delovnih 
mest.

Or. it

Obrazložitev

Res je, da mora biti dostop do podatkov programa Copernicus celovit in odprt, vendar je 
treba ohraniti dovolj prožnosti, da se omogoči, kjer je to ustrezno, pošten donos evropskim 
vlagateljem v sektorju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) varstvo okolja ter zagotavljanje podpore 
prizadevanjem za civilno zaščito in 
varnost;

(a) spremljanje okolja in podnebja,
varstvo okolja ter zagotavljanje podpore 
prizadevanjem za civilno zaščito in 
varnost;

Or. it

Obrazložitev

Spremljanje okolja in podnebja Zemlje se lahko samo po sebi šteje za splošni cilj, poleg tega 
pa zagotavlja podporo zaščiti okolja in dejavnostim na področju civilne zaščite in varnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora strategiji Evropa 2020 za rast s 
prispevanjem k ciljem v zvezi s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo; s 
spodbujanjem komercialnih sistemov bo 
prispeval zlasti h gospodarski stabilnosti in 
rasti.

(b) podpora strategiji Evropa 2020 za rast s 
prispevanjem k ciljem v zvezi s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo; s 
spodbujanjem komercialnih sistemov 
opazovanja Zemlje bo prispeval zlasti h 
gospodarski stabilnosti in rasti.
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Or. it

Obrazložitev

Dobro je bolje pojasniti vrsto komercialnih sistemov, ki se omenjajo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podpora dejavnostim držav članic, 
Unije ter mednarodnim dejavnostim, npr. 
Globalnemu sistemu sistemov za 
opazovanje Zemlje (GEOSS), ter 
usklajenost z njimi;

Or. it

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da so dejavnosti programa Copernicus usklajene z ustreznimi pobudami 
na globalni ravni, zato je treba to izrecno navesti, ne le v uvodnem delu, temveč tudi v 
besedilu člena. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prvotni podatki in informacije, dobljeni 
z opazovanjem iz vesolja in na podlagi 
razpoložljivih podatkov in situ (v 
nadaljnjem besedilu: podatki in informacije 
programa Copernicus), so natančni in 
zanesljivi, se dobavljajo dolgoročno in 
trajnostno ter izpolnjujejo zahteve 
skupnosti uporabnikov programa 
Copernicus. Dostop do teh podatkov je 
popoln, odprt in brezplačen ter v skladu s 
pogoji iz te uredbe ali na podlagi te uredbe.

2. Prvotni podatki in informacije, dobljeni 
z opazovanjem iz vesolja in na podlagi 
razpoložljivih podatkov, pridobljenih z
meritvami in situ in na daljavo (v 
nadaljnjem besedilu: podatki in informacije 
programa Copernicus), so natančni in 
zanesljivi, se dobavljajo dolgoročno in 
trajnostno ter izpolnjujejo zahteve 
skupnosti uporabnikov programa 
Copernicus. Dostop do teh podatkov je 
celovit in odprt ter v skladu s pogoji iz te 
uredbe ali na podlagi te uredbe.
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Or. it

Obrazložitev

Podatke, pridobljene z meritvami in situ, je treba dopolniti s podatki, pridobljenimi na 
daljavo, kot je obširneje razloženo v predlogu spremembe k členu 6. Res je, da mora biti 
dostop do podatkov programa Copernicus celovit in odprt, vendar je treba ohraniti dovolj 
prožnosti, da se omogoči, kjer je to ustrezno, pošten donos evropskim vlagateljem v sektorju.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storitve spremljanja ozračja 
zagotavljajo informacije o kakovosti zraka 
na evropski ravni in kemijski sestavi 
ozračja na svetovni ravni. Poleg tega, da 
zagotavljajo zlasti informacije za sisteme 
spremljanja kakovosti zraka na lokalni in 
nacionalni ravni, bi morale prispevati k 
spremljanju atmosferskih kemičnih 
podnebnih spremenljivk;

(a) storitve spremljanja ozračja 
zagotavljajo informacije o kakovosti zraka 
na evropski ravni in kemijski sestavi 
ozračja, vključno z zmanjševanjem 
ozonske plasti v stratosferi,  na svetovni 
ravni. Zlasti zagotavljajo podatke za 
sisteme spremljanja kakovosti zraka na 
lokalni in nacionalni ravni, ter bi morale 
prispevati k spremljanju kemijske sestave 
atmosfere in dinamike zemeljskega 
sistema;

Or. it

Obrazložitev

Zmanjševanje ozonske plasti v stratosferi je temeljni element kemijske sestave atmosfere, ki 
ga je treba izrecno omeniti. Spremljanje atmosfere mora z znanstvenega vidika zajemati vso 
dinamiko zemeljskega sistema, vključno s podnebnimi spremenljivkami kot pomembnim, 
vendar ne izključnim elementom. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Storitve za spremljanje podnebnih 
sprememb zagotavljajo informacije, s 
katerimi se povečuje baza znanja za 

(d) Storitve za spremljanje podnebnih 
sprememb zagotavljajo informacije za 
podporo politikam za prilagajanje nanje in 
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podporo politikam za prilagajanje nanje in 
ublažitev njihovih posledic. Prispevajo 
zlasti k zagotavljanju ključnih podnebnih 
spremenljivk, podnebnih analiz in 
napovedi na časovnih in prostorskih 
ravneh, ki so pomembne za strategije 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
ublažitev njihovih posledic, za številna 
področja sektorskih in družbenih koristi v 
Uniji;

ublažitev njihovih posledic. Prispevajo 
zlasti k zagotavljanju ključnih podnebnih 
spremenljivk, podnebnih analiz in modelov 
za napovedovanje na časovnih in 
prostorskih ravneh, ki so pomembne za 
strategije prilagajanja podnebnim 
spremembam in ublažitev njihovih 
posledic, za številna področja sektorskih in 
družbenih koristi v Uniji;

Or. it

Obrazložitev

Storitve programa Copernicus za spremljanje podnebja morajo prispevati tudi k pridobivanju 
napovedi, ki temeljijo na znanstvenem modeliranju.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotavljanje storitev je stroškovno 
učinkovito in decentralizirano, kadar je to 
ustrezno, da bi na evropski ravni vključili 
podatke in zmogljivosti, ki že obstajajo na 
ravni držav članic. S tem se izognemo 
pridobivanju novih podatkov, ki podvajajo 
obstoječe vire, razen če uporaba 
obstoječih ali nadgradljivih sklopov 
podatkov ni tehnično izvedljiva, 
stroškovno učinkovita ali pravočasno 
dostopna.

Or. it

Obrazložitev

Uporaba zmogljivosti in podatkov, ki še obstajajo, ob izogibanju vsemu nepotrebnemu 
podvajanju, lahko poveča ne le stroškovno, ampak tudi siceršnjo učinkovitost programa. 
Vseeno pa je treba zagotoviti možnost zbiranja podatkov na centralizirani ravni, če za to 
obstajajo tehnične potrebe in če obstoječi podatki niso pravočasno dostopni ali nadgradljivi.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. razvojne dejavnosti, ki zajemajo 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
operativnih storitev, vključno z njihovim 
razvojem in prilagajanjem, ter 
preprečevanje ali ublažitev operativnih 
tveganj;

2. razvojne in raziskovalne dejavnosti, ki 
zajemajo izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti operativnih storitev, vključno 
z njihovim razvojem in prilagajanjem, ter 
preprečevanje ali ublažitev operativnih 
tveganj;

Or. it

Obrazložitev

„Razvojne in raziskovalne dejavnosti“ je boljši in bolj celovit izraz.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. podporne dejavnosti, ki vključujejo 
ukrepe za spodbujanje uporabnikov in 
prodajnih sistemov k uporabi operativnih 
storitev, ter dejavnosti sporočanja in 
razširjanja.

3. podporne dejavnosti, ki vključujejo 
ukrepe za spodbujanje uporabnikov in 
prodajnih sistemov k uporabi operativnih 
storitev, ter dejavnosti izobraževanja,
sporočanja in razširjanja.

Or. it

Obrazložitev

Med „prodajne“ sisteme je treba vključiti tudi posebno izobraževanje.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6
Komponenta in situ Nevesoljska komponenta

Komponenta in situ programa Copernicus 
vključuje naslednje dejavnosti:

Nevesoljska komponenta programa 
Copernicus zagotavlja usklajen dostop do 
meritev in situ in na daljavo z naprav na 
zemlji, na morju in v zraku, vključno s 
pomožnimi in referenčnimi podatki.
Komponenta vključuje naslednje 
dejavnosti:

(a) usklajevanje in harmonizacija zbiranja 
in zagotavljanja podatkov in situ, 
zagotavljanje podatkov in situ za 
operativne storitve, vključno s podatki in 
situ tretje strani na mednarodni ravni;

(a) zagotavljanje podatkov in situ in na 
daljavo za operativne storitve, vključno s 
podatki in situ tretje strani na mednarodni 
ravni;

(aa) usklajevanje in harmonizacija zbiranja 
in zagotavljanja podatkov meritev in situ in 
na daljavo; 

(b) tehnična pomoč Komisiji v zvezi s 
storitvenimi zahtevami za podatke, zbrane 
z opazovanjem in situ;

(b) tehnična pomoč Komisiji v zvezi s 
storitvenimi zahtevami za podatke, zbrane 
z meritvami in situ in na daljavo;

(c) sodelovanje z izvajalci in situ pri 
spodbujanju skladnosti razvojnih 
dejavnosti v zvezi z opazovalno 
infrastrukturo in omrežji in situ.

(c) sodelovanje z izvajalci in situ in na 
daljavo pri spodbujanju skladnosti 
razvojnih dejavnosti v zvezi z opazovalno 
infrastrukturo in omrežji.

Or. it

Obrazložitev

Meritve in situ, namenjene lokalnemu raziskovanju zraka in merjenju koncentracije plinov, ne 
zajemajo vsega spektra podatkov, ki jih je mogoče pridobiti iz nevesoljske komponente 
programa Copernicus. Namen predloga spremembe je celovito vključiti vse nevesoljske 
meritve, tudi opazovanja in situ in na daljavo z naprav na zemlji, na morju in v zraku. To bolj 
celostno gledanje se odraža v spremenjenem poimenovanju celotne komponente.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) državami kandidatkami in možnimi 
državami kandidatkami v skladu z 
ustreznimi okvirnimi sporazumi ali 
protokolom k sporazumu o pridružitvi o 
splošnih načelih in pogojih sodelovanja teh 
držav v programih Unije;

(b) državami kandidatkami in možnimi 
državami kandidatkami v skladu z 
ustreznimi okvirnimi sporazumi ali 
sporazumi o pridružitvi o splošnih načelih 
in pogojih sodelovanja teh držav v 
programih Unije;

Or. it

Obrazložitev

Zahteva po posebnih protokolih je ovira, ki preprečuje udeležbo držav, ki sodelujejo z 
Evropsko agencijo za okolje, na primer držav zahodnega Balkana, v začetni fazi programa 
GMES. Gre za napako, ki se v novi fazi programa Copernicus ne sme ponoviti..

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko deloma ali v celoti 
zaupa dejavnosti komponente in situ iz 
člena 6 izvajalcem storitev iz člena 4.

6. Kadar je potrebna splošna uskladitev, 
lahko Komisija deloma ali v celoti zaupa 
dejavnosti nevesoljske komponente iz 
člena 6 izvajalcem storitev iz člena 4, zlasti 
Evropski agenciji za okolje.

Or. it

Obrazložitev

Treba je jasno navesti, da Evropska agencija za okolje lahko opravlja nujno nalogo 
splošnega usklajevanja nevesoljske komponente programa Copernicus, in da se to od nje 
pričakuje.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 14 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do podatkov in informacij Dostop do podatkov in informacij 
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programa Copernicus je popoln, odprt in 
brezplačen, pri čemer zanj veljajo 
naslednje omejitve:

programa Copernicus je celovit in odprt, 
pri čemer zanj veljajo naslednje omejitve:

Or. it

Obrazložitev

Res je, da mora biti dostop do podatkov programa Copernicus celovit in odprt, vendar je 
treba ohraniti dovolj prožnosti, da se omogoči, kjer je to ustrezno, pošten donos evropskim 
vlagateljem v sektorju.


