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KORTFATTAD MOTIVERING

Kontinuerlig, snabb och tillförlitlig tillgång till data från jordobservationer är mycket viktigt 
för att förstå vår planets miljö och klimat och för att få avgörande information vid 
nödsituationer i samband med naturkatastrofer eller humanitära kriser. Detta ger underlag för 
välgrundade beslut på nationell och europeisk nivå i frågor som rör miljö, klimat, 
räddningstjänst och säkerhet. Copernicus, det europeiska jordobservationsprogrammet som 
utgör en fortsättning på GMES-programmet vilket inrättades genom förordning (EU) 
nr 911/2010, syftar till att säkerställa fullständig och öppen tillgång till dessa data.

Copernicus består av en komplex uppsättning system som samlar in data från olika källor: 
artificiella satelliter för jordobservationer samt installationer till lands och till sjöss och 
luftburna installationer. Programmet behandlar uppgifterna och användarna får tillförlitliga 
och uppdaterade uppgifter genom tjänster som är uppdelade på sex temaområden: land-, 
atmosfär-, havs- och klimatförändringsövervakning samt nödreaktion och säkerhet. Tjänsterna 
är till stöd för en låg rad områden, t.ex. miljöskydd, begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna, förvaltning av stadsområden, regional och lokal planering, jordbruk, 
skogsbruk, hälsa, transporter, hållbar utveckling, räddningstjänst och turism.

Copernicus möjliggör också offentliga och kommersiella tillämpningar av specifikt mervärde, 
handelsmöjligheter, arbetstillfällen, innovation och tillväxt. Programmet ingår i Europa 2020-
strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Enligt kommissionens förslag till förordning ska Copernicus finansieras 2014–2020 med 
högst 3 786 miljoner euro. Detta förslag följer av att Europaparlamentet i sin resolution 
avvisade förslaget att programmet skulle finansieras utanför den fleråriga budgetramen. 
Förslaget syftar till att bättre fastställa programmets mål och styrning, med utgångspunkt från 
kommissionens roll.

Föredraganden stöder syftet och innehållet i kommissionens förslag och anser att det utgör en 
viktig åtgärd för att EU, dess medborgare och företag ska kunna dra fördel av fullständig och 
öppen tillgång till observationsuppgifter. Ändringsförslagen syftar till att förbättra vissa 
aspekter i förslaget och att förtydliga och förstärka det i synnerhet vad gäller ansvarsområdena 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, dvs. miljö, klimat, räddningstjänst 
och Europeiska miljöbyråns roll.

I synnerhet definitionerna av atmosfärsövervakningstjänsten och klimatförändringstjänsten 
preciseras noggrannare, och jag understryker vikten av att använda kapacitet och data som 
redan finns i medlemsstaterna för att undvika onödigt dubbelarbete där så är tekniskt möjligt 
och förutsatt att uppgifterna kan lämnas snabbt.

Ett viktigt ändringsförslag rör den del av Copernicus som inte utgör programmets 
rymdkomponent. Data från den komponent som inte utgör rymdkomponenten bör komma 
både från jordbaserade mätningar, där man testar luften lokalt genom att mäta 
gaskoncentrationer, och från data som fjärravläses från installationer till lands och till sjöss 
och luftburna plattformar. Den jordbaserade komponenten bör därför betecknas det mer 
allmänna ”icke-rymdkomponent” för att undvika den tvetydighet som redan förekommer i 
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GMES-programmet, vilken kommer sig av en inte fullt korrekt användning av relevant 
vetenskaplig terminologi. Slutligen är det viktigt att det för Europeiska miljöbyrån 
uttryckligen införs en samordnande roll för icke-rymdkomponenten i Copernicus.

En sista fråga rör tillgången till information, som bör vara fullständig och öppen. 
Föredraganden menar emellertid att det behövs en mer ingående diskussion om tillgången till 
uppgifter ska vara kostnadsfri, och att man bör skilja mellan tillämpningar som är av offentlig 
art och nytta och kommersiella tillämpningar, och behålla tillräcklig flexibilitet för att i 
förekommande fall möjliggöra rimlig avkastning för europeiska investerare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Målet för Copernicusprogrammet är att 
tillhandahålla korrekt, tillförlitlig 
information om miljö och säkerhet, 
anpassad till användarnas behov, till stöd 
för annan unionspolitik, särskilt avseende 
den inre marknaden, transport, miljö, 
energi, räddningstjänst, samarbete med 
tredjeländer samt humanitärt bistånd. Det 
bygger på kapacitet som redan finns i 
Europa och kompletteras med nya, 
gemensamt utvecklade tillgångar.

(5) Målet för Copernicusprogrammet är att 
tillhandahålla korrekt, tillförlitlig 
information om miljö, klimatförändringar, 
räddningstjänst och säkerhet, anpassad till 
användarnas behov, till stöd för annan 
unionspolitik, särskilt avseende den inre 
marknaden, transport, miljö, klimat, energi, 
räddningstjänst, samarbete med 
tredjeländer samt humanitärt bistånd. Det 
bygger på kapacitet som redan finns i 
Europa och kompletteras med nya, 
gemensamt utvecklade tillgångar.

Or. it

Motivering

Det bör anges tydligt att insamlingen av uppgifter om klimat och stödet till räddningstjänst 
hör till de viktigaste målen i Copernicusprogrammet.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning.

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, klimat, räddningstjänst och säkerhet. 
Det bör också utnyttja tillgängliga
jordbaserade data från mätningar och 
fjärranalys som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning.

Or. it

Motivering

För ett vetenskapligt uttömmande perspektiv bör jordbaserade data kompletteras av 
fjärranalys, vilket förklaras mer utförligt i ändringsförslaget till artikel 6.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Data och information som tas fram 
inom Copernicusprogrammet bör göras 
tillgängliga för användarna fullständigt, 
öppet och kostnadsfritt, för att främja 
användningen och spridningen av dem och 
stärka marknaderna för jordobservation i 
Europa, särskilt sektorn i senare led, och på 
så sätt skapa förutsättningarna för tillväxt 
och nya jobb.

(21) Data och information som tas fram 
inom Copernicusprogrammet bör göras 
tillgängliga för användarna fullständigt och
öppet, för att främja användningen och 
spridningen av dem och stärka 
marknaderna för jordobservation i Europa, 
särskilt sektorn i senare led, och på så sätt 
skapa förutsättningarna för tillväxt och nya 
jobb.

Or. it

Motivering

Tillgången till Copernicusdata bör utan tvivel vara fullständig och öppen men man måste 
behålla tillräcklig flexibilitet för att de europeiska investerarna i sektorn i förekommande fall 
ska kunna få rimlig avkastning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Miljöskydd och stöd till räddningstjänst 
och säkerhetsinsatser.

a) Övervakning av miljö och klimat,
miljöskydd och stöd till räddningstjänst 
och säkerhetsinsatser.

Or. it

Motivering

Övervakningen av jordens miljö och klimat kan ses som ett allmänt mål i sig, utöver stöd till 
miljöskydd och till räddningstjänst och säkerhetsinsatser.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b



PA\1004736SV.doc 7/13 PE519.791v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd till Europa 2020-strategin genom 
att bidra till målet om smart, hållbar 
tillväxt för alla; det ska särskilt bidra till 
ekonomisk stabilitet och tillväxt genom att 
stärka de kommersiella tillämpningarna.

b) Stöd till Europa 2020-strategin genom 
att bidra till målet om smart, hållbar 
tillväxt för alla; det ska särskilt bidra till 
ekonomisk stabilitet och tillväxt genom att 
stärka de kommersiella tillämpningarna av 
jordobservationen.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att förtydliga vilka kommersiella tillämpningar som avses.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stöd till och samordning mellan 
medlemsstaternas och EU:s insatser och 
internationella insatser, som det globala 
systemet av jordobservationssystem 
(Geoss). 

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att Copernicus insatser samordnas med motsvarande internationella 
initiativ, och en uttrycklig hänvisning till detta bör därför göras, inte bara i ingressen och i 
skälen, utan också i artikeln.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Originaldata och -information från 2. Originaldata och -information från 
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rymdbaserade observationer samt från 
tillgängliga jordbaserade data (nedan kallat 
Copernicusdata och 
Copernicusinformation) ska vara korrekta 
och tillförlitliga, tillhandahållas långvarigt 
och uthålligt och svara mot 
Copernicusanvändarnas behov. Tillgången 
till data ska vara fullständig, öppen och 
kostnadsfri, med förbehåll för de villkor 
som fastställs i eller i enlighet med denna 
förordning.

rymdbaserade observationer samt från 
tillgängliga jordbaserade data från 
mätningar och fjärranalys (nedan kallat 
Copernicusdata och 
Copernicusinformation) ska vara korrekta 
och tillförlitliga, tillhandahållas långvarigt 
och uthålligt och svara mot 
Copernicusanvändarnas behov. Tillgången 
till data ska vara fullständig och öppen, 
med förbehåll för de villkor som fastställs i 
eller i enlighet med denna förordning.

Or. it

Motivering

Jordbaserade data bör kompletteras av fjärranalys, vilket förklaras mer utförligt i 
ändringsförslaget till artikel 6. Tillgången till Copernicusdata bör utan tvivel vara fullständig 
och öppen men man måste behålla tillräcklig flexibilitet för att de europeiska investerarna i 
sektorn i förekommande fall ska kunna få rimlig avkastning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Atmosfärsövervakningstjänsten ska 
tillhandahålla information om 
luftkvaliteten på europeisk nivå och 
atmosfärens kemiska sammansättning på 
global nivå. Framför allt ska tjänsten bistå 
med information till system för 
övervakning av luftkvaliteten på allt från 
lokal till nationell nivå samt bidra till 
övervakningen av atmosfärkemiska 
klimatvariabler.

a) Atmosfärsövervakningstjänsten ska 
tillhandahålla information om 
luftkvaliteten på europeisk nivå och 
atmosfärens kemiska sammansättning, 
inklusive minskning av stratosfäriskt 
ozon, på global nivå. Framför allt ska dessa 
tjänster bistå med information till system 
för övervakning av luftkvaliteten på allt 
från lokal till nationell nivå samt bidra till 
övervakningen av atmosfärkemi och 
jordsystemets dynamik.

Or. it

Motivering

Minskningen av stratosfäriskt ozon är en mycket viktig del av atmosfärkemin och bör nämnas 
uttryckligen. Ur vetenskaplig synpunkt bör atmosfärövervakningen avse hela jordsystemets 
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dynamik med klimatvariabler som en viktig, men inte exklusiv, del av det.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Klimatförändringstjänsten ska 
tillhandahålla information för att öka 
kunskapsbasen till stöd för insatser för 
anpassning och lindring av följderna. Den 
ska särskilt bidra till tillhandahållande av 
väsentliga klimatvariabler, klimatanalyser 
och prognoser i den skala i tid och rum 
som är relevant för anpassnings- och 
lindringsstrategier för unionens olika 
områden för sektors- och samhällsnytta.

d) Klimatförändringstjänsten ska 
tillhandahålla information till stöd för 
insatser för anpassning och lindring av 
följderna. Den ska särskilt bidra till 
tillhandahållande av väsentliga 
klimatvariabler, klimatanalyser och 
förutsägbarhetsmodeller i den skala i tid 
och rum som är relevant för anpassnings-
och lindringsstrategier för unionens olika 
områden för sektors- och samhällsnytta.

Or. it

Motivering

Copernicus klimatförändringstjänst bör också bidra till förutsägelser som grundar sig på 
vetenskapliga modeller. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänsterna ska i förekommande fall vara 
kostnadseffektiva och decentraliserade för 
att på EU-nivå komplettera data och 
kapacitet som redan finns i 
medlemsstaterna. Nya data som är en 
upprepning av befintliga källor ska inte 
samlas in förutom om användningen av 
befintliga eller uppgraderbara 
datamängder är tekniskt omöjlig, alltför 
dyr eller inte snabbt tillgänglig. 
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Or. it

Motivering

Genom att man använder kapacitet och data som redan finns och undviker onödigt 
dubbelarbete kan programmet bli mer kostnadseffektivt bland annat. Man behöver dock 
garantera möjligheten att samla in data centralt när så är tekniskt möjligt och om befintliga 
data inte finns tillgängliga eller uppdateras i tid.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utveckling, för att öka de operativa 
tjänsternas kvalitet och prestanda, inklusive 
ändringar och anpassningar, samt för att 
undvika och mildra operativa risker.

2. Forskning och utveckling, för att öka de 
operativa tjänsternas kvalitet och 
prestanda, inklusive ändringar och 
anpassningar, samt för att undvika och 
mildra operativa risker.

Or. it

Motivering

”Forskning och utveckling” är att föredra eftersom det är mer heltäckande.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödaktiviteter för att främja 
användarnas utnyttjande av de operativa 
tjänsterna och användningen av 
tillämpningar i senare led samt insatser för 
kommunikation och spridning.

3. Stödaktiviteter för att främja 
användarnas utnyttjande av de operativa 
tjänsterna och användningen av 
tillämpningar i senare led samt insatser för 
utbildning, kommunikation och spridning.

Or. it
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Motivering

Även utbildning bör införas bland tillämpningar i senare led som ska få stöd.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Artikel 6

Jordbaserad komponent Icke-rymdkomponent
Copernicusprogrammets jordbaserade
komponent ska inbegripa följande 
verksamheter:

Copernicusprogrammets komponent som 
inte är rymdkomponent ska tillhandahålla 
samordnad tillgång till jordbaserade 
mätningar och fjärranalys av data från 
installationer till lands eller sjöss och 
luftburna plattformar, inbegripet 
hjälpdata och referensdata. Den ska 
inbegripa följande verksamheter:

a) Samordning och harmonisering av 
insamling och tillhandahållande av 
jordbaserade data samt tillhandahållande 
av jordbaserade data till de operativa 
tjänsterna, inbegripet jordbaserade data 
från tredje part på det internationella 
planet.

a) Tillhandahållande av jordbaserade 
mätningar och fjärranalys till de operativa 
tjänsterna, inbegripet jordbaserade data 
från tredje part på det internationella 
planet.

aa) Samordning och harmonisering av 
insamling och tillhandahållande av 
jordbaserade mätningar och fjärranalys.

b) Tekniskt bistånd till kommissionen i 
fråga om tjänstekraven på data från 
jordbaserade observationer.

b) Tekniskt bistånd till kommissionen i 
fråga om tjänstekraven på data från 
jordbaserade mätningar och fjärranalys.

c) Samarbete med operatörer av 
jordbaserade resurser för att främja 
enhetlighet inom utvecklingsverksamhet 
avseende infrastruktur och nätverk för 
jordbaserad observationsinfrastruktur.

c) Samarbete med operatörer av 
jordbaserade resurser och fjärranalys för 
att främja enhetlighet inom 
utvecklingsverksamhet avseende 
infrastruktur och nätverk för 
observationsinfrastruktur.

Or. it
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Motivering

Jordbaserade mätningar, där man testar luften lokalt och mäter gaskoncentrationer, omfattar 
inte hela det spektrum av data som kan erhållas från Copernicus icke-rymdkomponent
Ändringsförslaget syftar till att heltäckande omfatta alla mätningar som inte görs i rymden, 
däribland jordbaserade observationer och fjärranalys från installationer till lands och till 
sjöss och luftburna plattformar. Namnändringen av hela komponenten återspeglar detta mer 
uttömmande perspektiv.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kandidatländer och möjliga 
kandidatländer i enlighet med respektive 
ramavtal eller ett protokoll till ett 
associeringsavtal om de allmänna 
principerna och villkoren för dessa länders 
deltagande i unionsprogram.

b) Kandidatländer och möjliga 
kandidatländer i enlighet med respektive 
ramavtal eller ett associeringsavtal om de 
allmänna principerna och villkoren för 
dessa länders deltagande i unionsprogram.

Or. it

Motivering

Kravet på särskilda protokoll är vad som hindrat länder som samarbetar med Europeiska 
miljöbyrån, såsom västra Balkan, att delta i det inledande skedet av GMES-programmet. Det 
är ett misstag som inte får upprepas i det nya skedet av Copernicus. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro operatörerna av de tjänster som 
beskrivs i artikel 4 verksamheten inom den 
jordbaserade komponenten enligt 
artikel 6.

6. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro operatörerna av de tjänster som 
beskrivs i artikel 4, verksamheten inom 
icke-rymdkomponenten enligt artikel 6, 
och särskilt Europeiska miljöbyrån när 
det krävs allmän samordning.
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Or. it

Motivering

Det är viktigt att ange att Europeiska miljöbyrån kan och bör ansvara för allmän samordning 
av icke-rymdkomponenten i Copernicus.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Copernicusdata och Copernicusinformation 
ska tillgängliggöras fullständigt, öppet och 
kostnadsfritt, med följande förbehåll:

Copernicusdata och Copernicusinformation 
ska tillgängliggöras fullständigt och öppet, 
med följande förbehåll:

Or. it

Motivering

Tillgången till Copernicusdata bör utan tvivel vara fullständig och öppen men man måste 
behålla tillräcklig flexibilitet för att de europeiska investerarna i sektorn i förekommande fall 
ska kunna få rimlig avkastning 


