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RÖVID INDOKOLÁS

A globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésről (GMES) és annak kezdeti 
üzemszerű működéséről szóló rendelet az utolsó eleme annak a többéves stratégiának, 
amelynek célja, hogy Európa számára a környezetvédelem és a biztonság területén 
megteremtse saját Föld-megfigyelési képességeit.. Az éghajlatváltozás hatásainak kiterjedtebb 
nyomon követése mellett szóló közelmúltbeli megállapításokra való tekintettel e javaslat 
jelentősége még hangsúlyosabbá vált. A korábbi nyomon követés során szerzett adatok 
valójában vagy nem voltak kellőképpen teljesek (a paraméterek tekintetében), vagy nem 
folyamatosan álltak rendelkezésre. 

Ennek érdekében a GMES három fő összetevőből áll:

1. Világűr
Ez a szolgáltatások adatszükségleteit – különösen szárazföldi, légköri és oceanográfiai 
paraméterek révén – kielégítő űrmegfigyelési infrastruktúrából áll. Ezen összetevő célja a 
Sentinel-műholdak néven ismert több műholdprogram kifejlesztése és végrehajtása. Ez az 
összetevő az ESA általi koordináción nyugszik.

2. Lokális megfigyelés (beleértve a földre telepített távérzékelős megfigyeléseket is)
Ez számos nemzeti, regionális és kormányközi tulajdonú és működtetésű létesítményen, 
műszeren és eszközön alapul.  

3. Szolgáltatások
Ez biztosítja majd a hozzáférést a különböző tematikus területekre vonatkozó információkhoz, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodástól és hatásainak enyhítésétől a biztonságon 
keresztül egészen a szárazföldi, tengeri és légköri megfigyelésig.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely a globális felmelegedés környezetre gyakorolt 
hatásaira való tekintettel fontos eszköz a megnövekedett kutatási és polgári védelmi 
szükségletek kielégítésére. E rendelet a GMES-program operatív szakaszának kezdeti elemét 
jelenti, és biztosítja számunkra a szárazföldi, tengeri és légköri változásokra vonatkozó pontos 
adatok gyűjtéséhez szükséges eszközöket. A mérhető mutatókra néhány példa az óceán 
sótartalma, a biomassza nedvességtartalma és a tengerek szintje. A nagyobb katasztrófák (pl. 
olajszivárgások, erdőtüzek, áradások és földcsuszamlások) megelőzését és kezelését illető 
képességeink tekintetében is vannak továbbá előnyös hatások. A GMES az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) kezelésének és a kibocsátás-ellenőrzésnek is 
létfontosságú eleme. A pénzügyi stratégiát a program három eleme közötti fontossági sorrend 
felállításával kellett meghatározni, figyelemmel arra, hogy a finanszírozási szerkezet a 
nemzeti kormányok és más magán- és köztestületek beavatkozását főként a lokális 
megfigyelési és a szolgáltatási összetevőre irányozza elő.

Egy másik értékelendő elem, hogy a program emellett a gazdasági válság idején előnyökkel 
járhat a kkv-k növekedésére nézve, különösen a kutatási ágazatban. Ezenfelül a GMES 
normáit az európai iparágak határozzák meg, aminek nyilvánvalóan előnyös hatása lesz az ő 
versenyképességükre a globális piacon.
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Ami a nemzetközi együttműködést illeti, a GEOSS-t (Föld-megfigyelési Rendszerek Globális 
Rendszere) kifejezetten említeni kellene a rendelet szövegében, mivel a GMES végrehajtására
kért finanszírozás egy része hozzájárulásként ehhez a globális megfigyelési rendszerhez kerül, 
amelyhez az EU hivatalosan csatlakozott.
Az előadó emellett javasolja, hogy a Bizottság javaslatában emeljen ki néhány, az információs 
technológiákkal kapcsolatos szempontot, mivel ezek a műholdas technológiák számára 
különös jelentőséggel bírnak, továbbá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepét, 
különösen a felhasználói (közhatóságoknál fellépő) igények összehangolásában betöltendő 
szerepét illetően.

Végül komoly aggodalomra ad okot a világűrre vonatkozó elem finanszírozási szerkezete: e 
rendelet csak a 2011 és 2013 közötti finanszírozási szükségleteket fedezi. Az ESA „Sentinel” 
műholdak elindítása melletti kötelezettségvállalásához azonban pontos és időbeli 
előkészületek szükségesek, a 2014 és 2017 közötti időszakra tervezett tényleges elindítás 
pedig hatalmas kiadásokkal jár. A pénzügyi tervekre vonatkozó döntéseket erre az időszakra 
még nem hozták meg. A projekt következésképpen egy átmeneti szakaszban (2014. január–
december) bizonytalanságokkal szembesül, amely időszakban finanszírozást nem 
biztosítanak, miközben az érintett űrszállító iparágaknak a teljesített szolgáltatásokat ki kell 
fizetni. Az előadó felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy nézzen szembe e problémával és 
keressen megfelelő megoldást.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alábbi tematikus területekre 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést biztosító szolgáltatási 
komponens:

a) az alábbi tematikus területekre 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést biztosító szolgáltatási 
komponens:

- az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és hatásainak enyhítése,

- szárazföld-figyelés, - a szárazföld, a tengeri környezet és a 
légkör figyelése,

- katasztrófaelhárítás - katasztrófaelhárítás,
- biztonság, - biztonság;
- a tengeri környezet figyelése,
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- légkörfigyelés,
- az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és hatásainak enyhítése,

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozást és hatásait a GMES-tevékenységek elsődleges célterületeként 
hangsúlyozni kell, a felsorolás megfogalmazása és sorrendje ezért módosul.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A GMES-program és a nemzeti, 
közösségi és nemzetközi szintű 
tevékenységek közötti koordinációt a 
Bizottság biztosítja. 

(1)A GMES-program és a nemzeti, 
közösségi és nemzetközi szintű 
tevékenységek – például a Föld-
megfigyelési Rendszerek Globális 
Rendszere (GEOSS) – közötti koordinációt 
a Bizottság biztosítja.

Or. en

Indokolás

A GEOSS-t külön említeni kell, mivel Európa a GMES révén hozzájárul.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Űrügynökség kap megbízást a 
GMES űrkomponensének 
megvalósításával, adott esetben igénybe 
véve a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete 
(EUMETSAT) segítségét is.

Az Európai Űrügynökség kap megbízást a 
GMES űrkomponensének 
megvalósításával, adott esetben igénybe 
véve a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete 
(EUMETSAT) segítségét is, miközben az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
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(EEA) felel a lokális komponens 
összehangolásáért, összegyűjti a 
felhasználói igényeket és hozzájárul 
szolgáltatás irányításához.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell az EEA szerepét a GMES végrehajtásában.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU kibocsátás-kereskedelmi 
rendszeréből (ETS) származó árverezési 
bevételeket kiegészítő finanszírozási 
forrásként fel lehet használni.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi nehéz költségvetési helyzetre való tekintettel egyes GMES-tevékenységek 
finanszírozását az ETS által biztosított bevételek egy részének lekötése révén lehetne fedezni.


