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Ændringsforslag 44
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Global miljø- og 
sikkerhedsovervågning (GMES) var et 
jordovervågningsinitiativ koordineret af 
Unionen og gennemført i partnerskab med 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA). Oprindelsen af 
GMES går tilbage til maj 1998, hvor 
institutioner, der var involveret i 
udviklingen af aktiviteter i rummet i 
Europa, fremsatte en fælles erklæring, det 
såkaldte "Baveno"-manifest. Manifestet 
slog til lyd for et langsigtet engagement i 
udviklingen af rumbaserede 
miljøovervågningstjenester, der gør brug af 
europæiske færdigheder og teknologier, og 
yderligere udvikling heraf. I 2005 traf 
Unionen det strategiske valg at udvikle en 
uafhængig europæisk 
jordobservationskapacitet til levering af 
tjenester på miljø- og sikkerhedsområdet8, 
hvilket udmundede i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 
22. september 2010 om det europæiske 
jordovervågningsprogram (GMES) og dets 
første operationelle aktiviteter (2011-
2013)9.

(1) Global miljø- og 
sikkerhedsovervågning (GMES) var et 
jordovervågningsinitiativ koordineret af 
Unionen og gennemført i partnerskab med 
medlemsstaterne og Den Europæiske
Rumorganisation (ESA). Oprindelsen af 
GMES går tilbage til maj 1998, hvor 
institutioner, der var involveret i 
udviklingen af aktiviteter i rummet i 
Europa, fremsatte en fælles erklæring, det 
såkaldte "Baveno"-manifest. Manifestet 
slog til lyd for et langsigtet engagement i 
udviklingen af rumbaserede 
miljøovervågningstjenester, der gør brug af 
europæiske færdigheder og teknologier, og 
yderligere udvikling heraf. I 2005 traf 
Unionen det strategiske valg sammen med 
ESA at udvikle en uafhængig europæisk 
jordobservationskapacitet til levering af 
tjenester på miljø- og sikkerhedsområdet8, 
hvilket udmundede i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 
22. september 2010 om det europæiske 
jordovervågningsprogram (GMES) og dets 
første operationelle aktiviteter (2011-
2013)9.

__________________ __________________
8 KOM(2005) 565 endelig af 10. november 
2005.

8 COM(2005)0565 af 10. november 2005.

9 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1. 9 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Siden oprettelsen har GMES været et fælles EU-ESA-program anført af EU. Til dato er 
omkring 60 % af investeringerne i rumsegmentet finansieret gennem ESA.
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Ændringsforslag 45
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Målene for Copernicusprogrammet er 
at tilvejebringe nøjagtige og pålidelige 
informationer inden for miljø og 
sikkerhed, der er skræddersyet til 
brugernes behov, og at yde støtte til andre 
EU-politikker, navnlig vedrørende det 
indre marked, transport, miljø, energi, 
civilbeskyttelse, samarbejde med 
tredjelande og humanitær bistand. Det 
bygger på eksisterende kapaciteter i 
Europa, suppleret med de nye aktiver, der 
er udviklet i fællesskab.

(5) Målene for Copernicusprogrammet er 
at tilvejebringe nøjagtige og pålidelige 
informationer inden for miljø, der er 
skræddersyet til brugernes behov, og at yde 
støtte til andre EU-politikker, navnlig 
vedrørende det indre marked, transport, 
miljø, energi, civilbeskyttelse, samarbejde 
med tredjelande og humanitær bistand. Det 
bygger på eksisterende kapaciteter i 
Europa, suppleret med de nye aktiver, der 
er udviklet i fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Programmet skal så vidt muligt 
udnytte sin kapacitet til medlemsstaternes 
rumbaserede observationer og tjenester. 
Programmet skal også udnytte 
kapaciteten i kommercielle initiativer i 
Europa og dermed også bidrage til 
udviklingen af en levedygtig kommerciel 
rumfartssektor i Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Copernicusprogrammet bør 
gennemføres i overensstemmelse med 
andre relevante EU-instrumenter og -
foranstaltninger, navnlig dem, som 
vedrører foranstaltninger vedrørende miljø 
og klimaændringer, sikkerhed, beskyttelse 
af persondata, konkurrenceevne og 
innovation, samhørighed, forskning, 
transport, konkurrence og internationalt 
samarbejde og programmet om det 
europæiske globale 
satellitnavigationssystem (GNSS). 
Copernicusdata bør bevare sammenhængen 
med medlemsstaternes geografiske 
referencedata og understøtte den udvikling 
af en infrastruktur for geografisk 
information i Unionen, som blev vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire)10. Copernicus bør 
også supplere det fælles 
miljøinformationssystem (SEIS) og EU-
aktiviteter på beredskabsområdet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________
10 EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea
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Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at gøre Copernicusprogrammet 
så effektivt som muligt og øge dets 
indvirkning bør det udnytte og benytte sig 
af medlemsstaternes kapacitet på 
rumområdet samt kapaciteten i 
forbindelse med de eksisterende 
kommercielle initiativer i Europa.

Or. es

Ændringsforslag 49
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Desuden vil 
tilgængeligheden af det europæiske 
datarelæsatellitsystem til Copernicus 
Sentinels (EDRS) øge 
datatransmissionshastigheden og følgelig 
forbedre den kvantitative og kvalitative 
kapacitet til at imødekomme det voksende 
krav fra brugerne om at kunne modtage 
data praktisk talt i realtid. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
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foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

__________________ __________________
11 EUT L […] af […], s. […]. 11 EUT L […] af […], s. […].

Or. fr

Ændringsforslag 50
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Desuden bør man 
benytte det europæiske datarelæsystem 
(European Data Rely Satellite System -
EDRS), som giver en hurtigere 
dataoverførsel via Sentinelsatellitter og 
opfylder den stigende efterspørgsel efter 
data i næsten realtid. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent, som står til 
rådighed kontinuerligt. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
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støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

__________________ __________________
11 EUT L […] af […], s. […]. 11 EUT L […] af […], s. […].

Or. de

Begrundelse

EDRS, der drives som offentlig-privat partnerskab mellem Den Europæiske Rumorganisation 
ESA og europæiske firmaer, sikrer hurtig transport af store datamængder på såkaldte 
datamotorveje i rummet. Copernicussatellitterne Sentinel 1 og 2 skal benytte dette system.

Ændringsforslag 51
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Endvidere vil 
tilgængeligheden af det europæiske 
datarelæsatellitsystem for Copernicus 
Sentinels sætte fart i datatransmissionen 
og derfor yderligere fremme kapaciteten 
som svar på det voksende brugerbehov for 
data i næsten realtid. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
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Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

__________________ __________________
11 EUT L […] af […], s. […]. 11 EUT L […] af […], s. […].

Or. en

Ændringsforslag 52
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Desuden vil adgang til 
det europæiske datarelæsatellitsystem øge 
overførselshastigheden af data via 
Copernicus' Sentinelsatellitter og dermed 
efterkomme den stigende 
brugerefterspørgsel efter data tæt på 
realtid. Leveringen af operationelle 
tjenester afhænger af en velfungerende og 
sikker Copernicusrumkomponent. Den 
voksende risiko for sammenstød med andre 
satellitter og med rumaffald er den 
alvorligste trussel mod 
Copernicusrumkomponenten. Derfor bør 
Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

__________________ __________________
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11 EUT L […] af […], s. […]. 11 EUT L […] af […], s. […].

Or. de

Begrundelse

Levering af data i næsten realtid vil betyde en stor berigelse af Copernicustjenesterne. Det 
europæiske datarelæsatellitsystem vil her spille en vigtig rolle.

Ændringsforslag 53
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved sammen med EGNOS/Galileo at yde 
det største bidrag til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

__________________ __________________
11 EUT L […] af […], s. […]. 11 EUT L […] af […], s. […].

Or. en
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Ændringsforslag 54
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne nå sine mål bør 
Copernicusprogrammet understøttes af en 
uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 
observation og kunne levere operationelle 
tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 
og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 
tilgængelige in situ-data leveret af 
medlemsstaterne. Leveringen af 
operationelle tjenester afhænger af en 
velfungerende og sikker 
Copernicusrumkomponent. Den voksende 
risiko for sammenstød med andre satellitter 
og med rumaffald er den alvorligste trussel 
mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
bør Copernicusprogrammet støtte 
foranstaltninger imod disse risici, navnlig 
ved at bidrage til det program, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i 
rummet11.

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________
11 EUT L […] af […], s. […].

Or. en

Ændringsforslag 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Gennemførelsen af 
Copernicusprogrammet bør ske under 
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overholdelse af de højeste standarder for 
åbenhed og effektivitet. Det er særdeles 
vigtigt at anvende principperne for 
offentlige indkøb. For at udnytte de 
offentlige investeringer bedst muligt og 
sikre en konkurrencedygtig rumindustri 
bør driften af de tjenester, der er tilknyttet 
Copernicus, udsættes for konkurrence og 
efterleve de europæiske principper for 
offentlige indkøb. Det skal ligeledes 
tilstræbes at opnå fair konkurrence for 
hele forsyningskæden ved at være særlig 
opmærksom på de SMV'ers deltagelse og 
navnlig undgå misbrug af dominerende 
stilling eller afhængighed af enkelte 
leverandører. Leverandørerne skal derfor 
efterleve høje standarder i forbindelse 
med underentrepriser. 

Or. es

Ændringsforslag 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Med henblik på at udvikle den 
europæiske rumfarts- og serviceindustri 
mest muligt og opnå det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris samt de bedste 
resultater i udviklingen af Copernicus bør 
man aktivt anvende principperne for 
offentlige indkøb, finde en passende 
størrelse på kontrakterne og benytte sig af 
underleverandører.

Or. en

Ændringsforslag 57
Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den maksimale påkrævede 
finansieringsramme til 
Copernicusaktionerne (2014-2020) er på 
3 786 mio. EUR i 2011-priser, bevilget i et 
særskilt budgetkapitel under afsnit 2 for 
udgiftsområde 1A i Unionens almindelige 
budget. Personaleressourcer og 
administrationsudgifter, som 
Kommissionen afholder inden for 
koordineringen af Copernicusprogrammet, 
bør finansieres over Den Europæiske 
Unions budget.

(10) Den maksimale påkrævede 
finansieringsramme til 
Copernicusaktionerne (2014-2020) er på 
3 786 mio. EUR i 2011-priser, bevilget i et 
særskilt budgetkapitel under afsnit 2 for 
udgiftsområde 1A i Unionens almindelige 
budget. Personaleressourcer og 
administrationsudgifter, som 
Kommissionen afholder inden for 
koordineringen af Copernicusprogrammet, 
bør finansieres over Den Europæiske 
Unions budget. I tilfælde af yderligere 
uforudsete finansielle forpligtelser bør 
enhver stigning i EU-bidraget ikke ske på 
bekostning af andre programmer, og det
bør derfor være omfattet af den 
tilgængelige margin mellem FFR-lofterne 
og loftet for egne indtægter.

Or. en

Ændringsforslag 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA) bør deltage i udarbejdelsen af den 
langsigtede planlægning af 
Copernicusprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
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Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Copernicustjenester tjener 
forskellige brugersamfund og formål. Der 
skal tages hensyn til alle 
brugersamfundenes behov ved 
udviklingen og driften af tjenesterne. Alle 
kernebrugere bør behandles ens.

Or. en

Ændringsforslag 60
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem er mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem er mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension. Det bør 
sikres, at de informationer og data, som 
således udveksles, er tilstrækkelig 
beskyttet.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren indfører her et krav om gensidighed. Men selv om udtrykket sender et stærkt 
politisk signal, kan det medføre fortolkningsvanskeligheder og -uoverensstemmelser. Derfor 
bestræber vi os på at erstatte det i hele teksten med juridisk mere passende udtryk.
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Ændringsforslag 61
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem er mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem – inden for hvilket 
principperne for datadeling bør overvejes 
– er mere omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

Or. en

Ændringsforslag 62
Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem er mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Når et sådant 
udvekslingssystem er baseret på ensartede 
spilleregler, er det mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

Or. en

Begrundelse

Dataudveksling bør foregå på lige vilkår, dvs. at de udvekslede data skal være af samme 
kvalitet som Copernicusdata. Udveksling af data af højere kvalitet kan udgøre en trussel for 
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den europæiske industri.

Ændringsforslag 63
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør have det 
overordnede ansvar for 
Copernicusprogrammet. Den bør fastlægge 
sine prioriteter og målsætninger og sikre 
den overordnede koordinering og 
overvågning af programmet.

(16) Kommissionen bør have det 
overordnede ansvar for 
Copernicusprogrammet. Den bør fastlægge 
sine prioriteter og målsætninger og sikre 
den overordnede koordinering og 
overvågning af programmet. Den 
fremsender rettidigt alle relevante 
oplysninger om programmet til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 64
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør have det 
overordnede ansvar for 
Copernicusprogrammet. Den bør fastlægge 
sine prioriteter og målsætninger og sikre 
den overordnede koordinering og 
overvågning af programmet.

(16) Kommissionen bør have det 
overordnede ansvar for 
Copernicusprogrammet. Den bør i 
samordning med alle berørte aktører
fastlægge sine prioriteter og målsætninger 
og sikre den overordnede koordinering og 
overvågning af programmet.

Or. fr

Begrundelse

Lige og aktiv deltagelse på et så tidligt trin som muligt fra alle aktører i produktionskæden og 
data- og informationsbrugere er afgørende for et velfungerende program.



AM\1007961DA.doc 17/66 PE522.817v01-00

DA

Ændringsforslag 65
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Af hensyn til 
partnerskabsdimensionen i Copernicus og 
for at undgå overlapning af teknisk 
ekspertise bør gennemførelsen af 
programmet uddelegeres til enheder med 
den nødvendige tekniske og faglige 
kapacitet.

(17) Af hensyn til 
partnerskabsdimensionen i Copernicus og 
for at undgå overlapning af teknisk 
ekspertise bør gennemførelsen af 
programmet uddelegeres til enheder med 
den nødvendige tekniske og faglige 
kapacitet. Til den tekniske overvågning og 
koordinering af satellitterne bør der 
benyttes eksisterende infrastrukturer, 
f.eks. Galileoovervågningscentrene.

Or. de

Ændringsforslag 66
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA) blev oprettet allerede i 2004 og 
udfører forskellige opgaver i forbindelse 
med de europæiske satellitbaserede 
positionsbestemmelses- og 
navigationsprogrammer, herunder også 
Galileo og EGNOS. For at kunne udnytte 
synergier mellem Galileo og Copernicus 
bedst muligt bør Kommissionen i 
samarbejde med Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne evaluere, hvilken rolle 
GSA i tæt samarbejde med 
ekspertisecentrene for jordobservation 
kan spille i fremtiden ved gennemførelsen 
af Copernicusprogrammet.
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Or. de

Ændringsforslag 67
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ved gennemførelsen af 
Copernicusprogrammet kan Kommissionen 
i tilfælde — når dette er behørigt begrundet 
i foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise —
anvende kompetente EU-agenturer, såsom 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Det 
Europæiske Agentur for Forvaltning af det 
Operative Samarbejde ved EU-
medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), 
Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
(EMSA), EU-satellitcentret (EUSC) og 
ethvert andet relevant organ, der kunne 
være berettiget til en delegation i henhold 
til artikel 58 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 af 25. oktober 2012 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget12. Ved valget af EU-
organ tages der behørigt hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved 
overdragelsen af de pågældende opgaver 
og indvirkningen på organets 
ledelsesstruktur samt dets finansielle og 
menneskelige ressourcer.

(18) Ved gennemførelsen af 
Copernicusprogrammet kan Kommissionen 
i tilfælde — når dette er behørigt begrundet 
i foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise —
anvende kompetente EU-agenturer, såsom 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Det 
Europæiske Agentur for Forvaltning af det 
Operative Samarbejde ved EU-
medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), 
Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
(EMSA), Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA), EU-satellitcentret (EUSC) og 
ethvert andet relevant organ, der kunne 
være berettiget til en delegation i henhold 
til artikel 58 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 af 25. oktober 2012 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget12. Ved valget af EU-
organ tages der behørigt hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved 
overdragelsen af de pågældende opgaver 
og indvirkningen på organets 
ledelsesstruktur samt dets finansielle og 
menneskelige ressourcer.

__________________ __________________
12 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 12 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Or. de

Ændringsforslag 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
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Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at opfylde målet om at fremme 
en konkurrencebaseret tjenesteindustri 
skal organer, der har fået overdraget at 
udføre tjenesterne, åbne de aktiviteter, der 
er uddelegeret til dem i overensstemmelse 
med EU's principper for offentlige 
indkøb, for at konkurrere på et passende 
niveau.

Or. en

Ændringsforslag 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at undgå enhver overlapning af 
opgaver og sikre en effektiv anvendelse af 
de nuværende strukturer og deres 
synergier m.h.t. ekspertise og garanti skal 
Kommissionen overlade særlige aspekter 
af Copernicusprogrammet til EU-
agenturer og andre organer såsom Det 
Europæiske Miljøagentur og Det 
Europæiske GNSS-agentur.

Or. en

Ændringsforslag 70
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at nå målet for Copernicus på 
bæredygtig vis er det nødvendigt at 
koordinere de forskellige 
Copernicuspartneres aktiviteter og udvikle, 
indføre og drive en tjeneste og en 
observationskapacitet, der opfylder 
brugernes krav. I den forbindelse bør et 
udvalg bistå Kommissionen med at sikre 
koordineringen af bidrag til Copernicus fra 
Unionen, medlemsstaterne og
mellemstatslige agenturer, således at den 
eksisterende kapacitet udnyttes bedst 
muligt, og mangler, som skal håndteres på 
EU-plan, kan identificeres. Udvalget bør 
også bistå Kommissionen med at overvåge, 
at der sker en sammenhængende 
gennemførelse af Copernicus.

(19) For at nå målet for Copernicus på 
bæredygtig vis er det nødvendigt at 
koordinere de forskellige 
Copernicuspartneres aktiviteter og udvikle, 
indføre og drive en tjeneste og en 
observationskapacitet, der opfylder 
brugernes krav. I den forbindelse bør et 
udvalg bistå Kommissionen med at sikre 
koordineringen af bidrag til Copernicus fra 
Unionen, medlemsstaterne og 
mellemstatslige agenturer og 
virksomheder, således at den eksisterende 
kapacitet udnyttes bedst muligt, og 
mangler, som skal håndteres på EU-plan, 
kan identificeres. Udvalget bør også bistå 
Kommissionen med at overvåge, at der 
sker en sammenhængende gennemførelse 
af Copernicus.

Or. fr

Begrundelse

En styrkelse af virksomhedernes aktive rolle er allerede nævnt i ordførerens forslag, og den 
skal blot understreges i hele teksten.

Ændringsforslag 71
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at nå målet for Copernicus på 
bæredygtig vis er det nødvendigt at 
koordinere de forskellige 
Copernicuspartneres aktiviteter og udvikle, 
indføre og drive en tjeneste og en 
observationskapacitet, der opfylder 
brugernes krav. I den forbindelse bør et 
udvalg bistå Kommissionen med at sikre 
koordineringen af bidrag til Copernicus fra 

(19) For at nå målet for Copernicus på 
bæredygtig vis er det nødvendigt at 
koordinere de forskellige 
Copernicuspartneres aktiviteter og udvikle, 
indføre og drive en tjeneste og en 
observationskapacitet, der opfylder 
brugernes krav. I den forbindelse bør et 
udvalg bistå Kommissionen med at sikre 
koordineringen af bidrag til Copernicus fra 
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Unionen, medlemsstaterne og 
mellemstatslige agenturer, således at den 
eksisterende kapacitet udnyttes bedst 
muligt, og mangler, som skal håndteres på 
EU-plan, kan identificeres. Udvalget bør 
også bistå Kommissionen med at overvåge, 
at der sker en sammenhængende 
gennemførelse af Copernicus.

Unionen, medlemsstaterne, den private 
sektor og mellemstatslige agenturer, 
således at den eksisterende kapacitet 
udnyttes bedst muligt, og mangler, som 
skal håndteres på EU-plan, kan 
identificeres. Udvalget bør også bistå 
Kommissionen med at overvåge, at der 
sker en sammenhængende gennemførelse 
af Copernicus.

Or. en

Ændringsforslag 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Programmet bør være i 
overensstemmelse med 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb, 
og de bør først og fremmest have til 
formål at sikre valuta for pengene og 
kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af enkelte leverandører. 
Der bør på tværs af medlemsstaterne 
sikres åben adgang og loyal konkurrence 
i hele den industrielle forsyningskæde, så 
der bliver mulighed for afbalanceret 
deltagelse af virksomheder på alle 
niveauer, herunder især små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
integratorer af ikke-store systemer. 
Eventuelt misbrug af markedsdominans 
og langvarig afhængighed af enkelte 
leverandører bør undgås, da det vil 
fordyre de leverede tjenester og gøre 
programmet ubæredygtigt på lang sigt.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Det er muligt at fremme industriens 
afbalancerede deltagelse på alle niveauer 
på tværs af medlemsstaterne og undgå et 
eventuelt misbrug af markedsdominans 
og langvarig afhængighed af enkelte 
leverandører samt at udnytte tidligere 
offentlige investeringer og 
virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, hvis de bydende benytter sig 
af underentrepriser. Hvor det er muligt, 
bør mindst 40 % af den samlede værdi af 
aktiviteterne gives i underentreprise 
gennem begrænset konkurrence på 
forskellige niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 74
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I de tilfælde, hvor adgangen til eller 
brugen af Copernicus' eller tredjeparts data 
og informationer kan bringe sikkerheden i 
Unionen og dens medlemsstater i fare eller 
true deres eksterne forbindelser, bør 
Kommissionen begrænse deres 
disponibilitet eller begrænse de tilladelser, 
der gives.

(22) I de tilfælde, hvor adgangen til eller 
brugen af Copernicus' data og 
informationer kan bringe sikkerheden i 
Unionen og dens medlemsstater i fare, bør 
Kommissionen begrænse deres 
disponibilitet eller begrænse de tilladelser, 
der gives.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at øge værdien af Copernicus for 
brugerne, bør Kommissionen bistås af 
repræsentanter for mellem- og 
slutbrugerne, eksperter fra 
medlemsstaterne, herunder fra relevante 
nationale organer, eller af uafhængige 
eksperter.

(25) For at øge værdien af Copernicus for 
brugerne, bør Kommissionen bistås af et 
særligt organ ("Brugerforummet"), der 
samler repræsentanter for mellem- og 
slutbrugerne, eksperter fra 
medlemsstaterne, herunder fra relevante 
nationale organer og uafhængige eksperter.
Andre relevante interesserede parter kan 
indbydes til at deltage som observatører.

Or. en

Ændringsforslag 76
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at tage hensyn til mulige 
sikkerhedsrisici samt båndbredde og andre 
tekniske begrænsninger bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår de 
datakrav, der er nødvendige for de 
operationelle tjenester, og betingelser og 
procedurer for adgang til, registrering og 
anvendelse af Copernicusdata og -
informationer samt betingelserne og 
procedurerne for overførsel og brug af 
satellitdata, der fremsendes til 
modtagestationer, der ikke indgår i 
Copernicusprogrammet, og for arkivering 

(28) For at tage hensyn til mulige 
sikkerhedsrisici samt båndbredde og andre 
tekniske begrænsninger bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår de 
datakrav, der er nødvendige for de 
operationelle tjenester, og betingelser og 
procedurer for adgang til, registrering og 
anvendelse af Copernicusdata og -
informationer samt betingelserne og 
procedurerne for overførsel og brug af 
satellitdata, der fremsendes til 
modtagestationer, der ikke indgår i 
Copernicusprogrammet, og for arkivering 
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af Copernicusdata og -informationer, de 
specifikke tekniske kriterier, som er 
nødvendige for at undgå forstyrrelser i 
Copernicusdata og -informationssystemer 
og kriterierne for begrænsningen af 
formidling af Copernicusdata og -
informationer på grund af modstridende 
rettigheder eller sikkerhedsmæssige 
interesser samt kriterier for 
sikkerhedsvurderingen. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

af Copernicusdata og -informationer, de 
specifikke tekniske kriterier, som er 
nødvendige for at undgå forstyrrelser i 
Copernicusdata og -informationssystemer 
og kriterierne for begrænsningen af 
formidling af Copernicusdata og -
informationer på grund af modstridende 
rettigheder eller sikkerhedsmæssige 
interesser samt kriterier for 
sikkerhedsvurderingen. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder af eksperter, 
repræsentanter for brugere og industri. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Lige og aktiv deltagelse på et så tidligt trin som muligt fra alle aktører i produktionskæden og 
data- og informationsbrugere er afgørende for et velfungerende program.

Ændringsforslag 77
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttelse af miljøet og støtte til 
civilbeskyttelse og sikkerhed

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 78
Amelia Andersdotter
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til Europa 2020-strategien gennem 
bidrag til målene om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
især bidrag til økonomisk stabilitet og 
vækst ved fremme af kommercielle 
applikationer.

b) støtte til Europa 2020-strategien gennem 
bidrag til målene om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
især bidrag til økonomisk stabilitet og 
vækst ved fremme af fri dataudveksling og
kommercielle applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) fremme af udviklingen af en stærk, 
afbalanceret og konkurrencebaseret 
rumfarts- og serviceindustri i hele EU og 
forbedring af de europæiske 
virksomheders muligheder for at udvikle 
og levere innovative 
jordobservationssystemer og -tjenester

Or. en

Ændringsforslag 80
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) fremme af udviklingen af en stærk og 
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konkurrencebaseret europæisk rumfarts-
og serviceindustri og maksimering af de 
europæiske virksomheders muligheder for 
at udvikle og levere innovative 
jordobservationssystemer og –tjenester

Or. en

Ændringsforslag 81
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) fremme af udviklingen af en stærk og 
konkurrencebaseret europæisk rumfarts-
og serviceindustri og maksimering af de 
europæiske virksomheders muligheder for 
at udvikle og levere innovative 
jordobservationssystemer og –tjenester

Or. en

Begrundelse

Fremhæver industrielle programmål og vigtige fordele ved en investering, der er drevet af 
miljømæssige overvågningskrav.

Ændringsforslag 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fastlæggelse af grundlaget for 
udvikling af en konkurrencedygtig rum-
og tjenesteindustri i hele Unionen

Or. es
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Ændringsforslag 83
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) sikring af uafhængig adgang til 
miljøviden og nøgleteknologier for 
jordobservations- og 
geoinformationstjenester og dermed
forsyning af Europa med uafhængig 
beslutningstagning og en uafhængig 
indsats.

Or. en

Ændringsforslag 84
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) sikring af uafhængig adgang til 
miljøviden og nøgleteknologier for 
jordobservations- og 
geoinformationstjenester og dermed 
forsyning af Europa med uafhængig 
beslutningstagning og en uafhængig 
indsats.

Or. en

Ændringsforslag 85
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oprindelige data og informationer 
produceret på grundlag af rumbaserede 
observationer samt fra tilgængelige in situ-
data ("Copernicusdata og -informationer"), 
skal være nøjagtige og pålidelige, leveres
på lang sigt og på et bæredygtigt grundlag 
og opfylde de krav, der stilles af 
Copernicusbrugergrupper. Adgang til disse 
data skal være fuldstændig, åben og 
vederlagsfri, jf. dog de betingelser, der er 
fastsat i eller på grundlag af denne 
forordning.

2. De oprindelige data og informationer 
produceret på grundlag af rumbaserede 
observationer samt fra tilgængelige in situ-
data ("Copernicusdata og -informationer"), 
skal være nøjagtige og pålidelige, leveres
permanent og uafbrudt og opfylde de 
krav, der stilles af 
Copernicusbrugergrupper. Adgang til disse 
data skal være fuldstændig, åben og 
vederlagsfri, jf. dog de betingelser, der er 
fastsat i eller på grundlag af denne 
forordning.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 86
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1).

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr. 1). Dette indbefatter blandt andet 
navnlig myndigheder, universiteter og 
forskningsinstitutioner, aftagerindustrien, 
navnlig SMV'er, og kunder i 
downstreambrancher.

Or. de
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Begrundelse

Præcisering af de forskellige brugergrupper.

Ændringsforslag 87
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1).

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1); forskningsbrugere: universiteter 
eller andre forskningsorganisationer; 
kommercielle og private brugere; andre 
tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 88
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1).

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr. 1), samt universiteter eller andre 
forskningsorganer, kommercielle og 
private brugere og andre involverede 
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parter.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1).

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1). Offentlige videnskabelige 
organisationer og 
uddannelsesorganisationer kan medtages 
i brugersamfundene under iagttagelse af 
en forudgående individuel godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 90
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1).

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1); universiteter og andre 
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forskningsinstitutioner; kommercielle og 
private brugere; enhver anden tredjepart.

Or. en

Begrundelse

Det forventes, at Copernicusdata og -tjenester anvendes af universiteter og 
forskningsinstitutioner samt af private virksomheder til at producere downstreamtjenester. 
Følgelig er det yderst vigtigt, at der tages hensyn til den private sektors og 
forskningsinstitutionernes behov, når man definerer de tekniske specifikationer og krav til de 
pågældende data og tjenester. Det er derfor meget vigtigt at inddrage forskningsinstitutioner, 
universiteter og kommercielle brugere som en del af Copernicusbrugersamfundet.

Ændringsforslag 91
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr.. 1).

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved
"Copernicusbrugergrupper" de europæiske 
nationale, regionale eller lokale organer, 
der er pålagt et ansvar for definition, 
gennemførelse, håndhævelse eller 
overvågning af en offentlig tjeneste eller 
politik på de områder, der er nævnt i artikel 
4, nr. 1); forskningsbrugere, universiteter 
eller andre forskningsinstitutioner samt 
kommercielle og private brugere.

Or. en

Begrundelse

EU forventer, at industrien og SMV'erne anvender Copernicusdata og -tjenester for at 
producere downstreamtjenester af høj værdi. Det er yderst vigtigt, at der tages hensyn til 
deres behov, når man definerer de tekniske krav til de pågældende data og tjenester.

Ændringsforslag 92
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) data og informationer, som stilles til 
rådighed i overensstemmelse med de 
respektive serviceleverancekrav for miljø, 
civilbeskyttelse og sikkerhed

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 93
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) færdiggørelse af den dedikerede 
ruminfrastruktur for så vidt angår 
deployerede satellitter og producerede 
data

Or. en

Ændringsforslag 94
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) anvendelsen af Copernicusdata og -
oplysninger blandt EU-institutioner og -
organer, nationale, regionale og lokale 
myndigheder, forskningsorganisationer, 
internationale organisationer og private 
organisationer, graden af 
brugeroptagning og brugertilfredsstillelse 
samt fordele for EU-borgere
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Or. en

Ændringsforslag 95
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udvikling af en konkurrencedygtig 
europæisk rumindustri og et stærkt 
partnerskab med virksomhederne i 
rumfartssektoren til gavn for innovation, 
beskæftigelse og vækst

Or. fr

Begrundelse

I dette ændringsforslag gentages ordførerens målsætning, som her uddybes for at fremhæve 
aspekterne partnerskab og beskæftigelse.

Ændringsforslag 96
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) færdiggørelse af ruminfrastrukturen 
for så vidt angår deployerede satellitter og 
producerede data og under hensyntagen 
til det tilgængelige budget.

Or. en

Begrundelse

Da anvendelsesområdet for "ruminfrastrukturen" ikke er defineret i forordningen, bliver det 
vanskeligt at vurdere "færdiggørelsen"; Desuden er det budget, der kræves i det af ESA 
udarbejdede langsigtede scenario, reduceret, og ingen revideret version er gjort offentligt 
tilgængelig siden reduktionen af budgettet.
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Ændringsforslag 97
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Copernicusprogrammet skal levere en 
bæredygtig og pålidelig adgang til 
rumbaserede observationer fra en 
selvstændig EU-jordobservationskapacitet 
og bygge på eksisterende aktiver og 
kapaciteter, som suppleres, når dette er 
nødvendigt. Gennemførelsen af dette mål 
vurderes som fuldførelsen af 
ruminfrastrukturen i form af deployerede 
satellitter og leverede data.

2. Copernicusprogrammet skal levere en 
bæredygtig og pålidelig adgang til 
rumbaserede observationer fra en 
selvstændig EU-jordobservationskapacitet
med konsekvente tekniske bestemmelser
og bygge på eksisterende såvel som 
fremtidige aktiver og kapaciteter, som 
suppleres, når dette er nødvendigt. 
Gennemførelsen af dette mål vurderes som 
fuldførelsen af ruminfrastrukturen i form af 
deployerede satellitter og leverede data.

Or. en

Ændringsforslag 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal ikke være nogen prioritet 
blandt disse tjenester. Tjenesterne skal 
drives i overensstemmelse med 
principperne om subsidiaritet og 
proportionalitet, og de skal fuldt ud
respektere de eksisterende nationale 
mandater. De skal derfor være 
decentraliserede, gennemførlige og 
omkostningseffektive, og hvis det er 
relevant, skal de på europæisk plan 
integrere eksisterende rumdata, in-situ-
data og referencedata og kapaciteter i 
medlemsstaterne for at undgå 
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overlapning.

Or. en

Ændringsforslag 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Havovervågningstjenesten skal levere 
informationer om tilstande og dynamikker i 
de fysiske havøkosystemer for såvel 
verdenshavenes som for de europæiske 
regionale havområders vedkommende.

b) Havovervågningstjenesten skal levere 
informationer om tilstande og dynamikker i 
de fysiske havøkosystemer for såvel 
verdenshavenes som for de europæiske 
regionale havområders og polare områders
vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Landovervågningstjenesten skal levere 
informationer til støtte for global og lokal 
miljøovervågning af biodiversitet, jord, 
vand, skove og naturressourcer såvel som 
generel gennemførelse af miljø-, 
landbrugs-, udviklings-, energi-, 
byplanlægnings-, infrastruktur- og 
transportpolitikker.

c) Landovervågningstjenesten skal levere 
informationer til støtte for global og lokal 
miljøovervågning af biodiversitet, jord, 
vand, kryosfære, skove og naturressourcer 
såvel som generel gennemførelse af miljø-, 
landbrugs-, udviklings-, energi-, 
byplanlægnings-, infrastruktur- og 
transportpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 101
Evžen Tošenovský
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal vedtage, definere 
og om nødvendigt opdatere en langsigtet 
plan, der indeholder detaljerede tekniske 
porteføljer for tjenesterne i henhold til 
artikel 4, stk. 1, der skal vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 20, 
stk. 3. Når den langsigtede plan er 
vedtaget af udvalget, skal Kommissionen, 
hvor det er relevant, bruge den som 
grundlag for tildelinger i henhold til dens 
årlige arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Copernicusrumkomponenten skal levere 
rumbaserede observationer med henblik på 
at opfylde de mål, der er nævnt i artikel 2 
og 3, og primært betjene de operationelle
tjenester, der er nævnt i artikel 4, nr. 1). 
Copernicusrumkomponenten omfatter 
følgende aktiviteter:

Copernicusrumkomponenten skal levere 
rumbaserede observationer med henblik på 
at opfylde de mål, der er nævnt i artikel 2 
og 3, og primært betjene de operationelle 
tjenester, der er nævnt i artikel 4, nr. 1).
Det Europæiske GNSS-agentur skal 
deltage i udarbejdelsen af rum- og 
tjenestekomponenten.
Copernicusrumkomponenten omfatter 
følgende aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 103
Evžen Tošenovský
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– drift af Copernicusruminfrastrukturen, 
herunder missionstildeling til satellitter, 
overvågning og kontrol af satellitter samt 
modtagelse og behandling, arkivering og 
formidling af data og løbende kalibrering 
og validering

– færdiggørelse, vedligeholdelse og drift af
de dedikerede Copernicusmissioner, 
herunder missionstildeling til satellitter, 
overvågning og kontrol af satellitter samt 
modtagelse og behandling, arkivering og 
formidling af data og løbende kalibrering 
og validering

Or. en

Ændringsforslag 104
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– drift af Copernicusruminfrastrukturen, 
herunder missionstildeling til satellitter, 
overvågning og kontrol af satellitter samt 
modtagelse og behandling, arkivering og 
formidling af data og løbende kalibrering 
og validering

– færdiggørelse, vedligeholdelse og drift af
dedikerede Copernicusmissioner, herunder 
missionstildeling til satellitter, overvågning 
og kontrol af satellitter samt modtagelse og 
behandling, arkivering og formidling af 
data og løbende kalibrering og validering

Or. en

Ændringsforslag 105
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– levering, arkivering og formidling af
rumbaserede missionsdata fra tredjepart til 
supplerering af 
Copernicusruminfrastrukturen

– levering, arkivering og formidling af
bidragende missionsdata til supplering af 
data fra dedikerede Copernicusmissioner
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Or. en

Ændringsforslag 106
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– identifikation af huller i observationerne 
og specificering af nye rummissioner på 
grundlag af brugerkrav

– identifikation af huller i observationerne 
og specificering af nye rummissioner på 
grundlag af brugerkrav samt eksisterende 
eller planlagt ruminfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 107
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– identifikation af huller i observationerne 
og specificering af nye rummissioner på 
grundlag af brugerkrav

– identifikation af huller i observationerne 
og specificering af nye rummissioner på 
grundlag af validerede brugerkrav

Or. en

Begrundelse

Brugerkravene bør være specifikke og ikke vage, og de bør derfor valideres gennem en formel 
proces, der etableres af Kommissionen, inden overleveringen til ESA.

Ændringsforslag 108
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udviklinger, der tager sigte på at 
modernisere og supplere 
Copernicusrumkomponenten, herunder 
konstruktion og indkøb af nye elementer i
ruminfrastrukturen

– udviklinger, der tager sigte på at 
modernisere og supplere 
Copernicusrumkomponenten, herunder 
konstruktion og indkøb af nye forbedrede
elementer i den ruminfrastruktur, der 
tages i brug fra 2025

Or. en

Ændringsforslag 109
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udviklinger, der tager sigte på at 
modernisere og supplere 
Copernicusrumkomponenten, herunder 
konstruktion og indkøb af nye elementer i 
ruminfrastrukturen

– udviklinger, der tager sigte på at 
modernisere og supplere 
Copernicusrumkomponenten, herunder 
konstruktion og indkøb af nye elementer i 
ruminfrastrukturen til ibrugtagning efter 
2025

Or. en

Ændringsforslag 110
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til beskyttelsen af satellitter mod 
risikoen for kollisioner.

c) bidrag til beskyttelsen af satellitter mod 
risikoen for kollisioner ved iværksættelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning (XXX) om oprettelse af et 
støtteprogram til rumovervågning og 
sporing.
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Or. en

Ændringsforslag 111
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager et 
arbejdsprogram i henhold til artikel 84 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, 
stk. 3, i nærværende forordning.

Arbejdsprogrammet i henhold til artikel 84 
i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012
skal også vedtages af Kommissionen. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, 
stk. 3, i nærværende forordning.
Kommissionen skal også vedtage og 
vedligeholde en langsigtet plan.

Or. en

Ændringsforslag 112
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for Copernicusprogrammet. Den 
fastlægger prioriteter og målsætninger for 
programmet og fører tilsyn med 
gennemførelsen, herunder især med 
omkostninger, tidsplan og ydeevne.

1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for Copernicusprogrammet. Den 
fastlægger prioriteter og målsætninger for 
programmet og fører tilsyn med 
gennemførelsen, herunder især med 
omkostninger, tidsplan og ydeevne, og den 
skal forsyne medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet med alle relevante 
oplysninger vedrørende programmet 
gennem en årlig rapport om 
gennemførelsesresultaterne. Den skal 
sikre EU's sikkerhedsmæssige interesser i 
overensstemmelse med artikel 16. 

Or. en



AM\1007961DA.doc 41/66 PE522.817v01-00

DA

Ændringsforslag 113
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for Copernicusprogrammet. Den 
fastlægger prioriteter og målsætninger for 
programmet og fører tilsyn med 
gennemførelsen, herunder især med 
omkostninger, tidsplan og ydeevne.

1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for Copernicusprogrammet. Den 
fastlægger prioriteter og målsætninger for 
programmet i samordning med alle 
repræsentanter for brugere og industri og
fører tilsyn med gennemførelsen, herunder 
især med omkostninger, tidsplan og 
ydeevne.

Or. fr

Begrundelse

Lige og aktiv deltagelse på et så tidligt trin som muligt fra alle aktører i produktionskæden og 
data- og informationsbrugere er afgørende for et velfungerende program.

Ændringsforslag 114
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen koordinerer 
medlemsstaternes bidrag med henblik på 
den operationelle levering af tjenester og 
den langsigtede tilgængelighed af data fra 
observationsinfrastrukturer, der er 
nødvendige for tjenesternes drift.

3. Kommissionen koordinerer 
medlemsstaternes bidrag med henblik på 
den operationelle levering af tjenester og 
den langsigtede tilgængelighed af data fra
offentlige og private
observationsinfrastrukturer, der er 
nødvendige for at drive eksisterende og 
fremtidige tjenester ved at oprette og 
udføre en flerårig plan for offentlige 
udbud, der tildeler hver af de forskellige 
afviklingsklasser en fast andel af de 
samlede budgetbevillinger til bidragende 
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missioner og bevarer et 
konkurrencedygtigt miljø i hver klasse.

Or. en

Ændringsforslag 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen skal støtte den fortsatte 
udvikling af Copernicustjenester. Det 
Europæiske GNSS-agentur skal varetage 
koordineringen af udviklingen af disse 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 116
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen opretholder en 
gennemsigtig og regelmæssig inddragelse 
og høring af brugerne, der gør det muligt at 
identificere brugerbehov på EU-plan og 
nationalt plan.

5. Kommissionen opretholder en 
gennemsigtig og regelmæssig inddragelse 
og høring af brugerne og alle involverede 
parter, der gør det muligt at identificere 
brugerbehov på EU-plan og nationalt plan.

Or. fr

Begrundelse

Lige og aktiv deltagelse på et så tidligt trin som muligt fra alle aktører i produktionskæden og 
data- og informationsbrugere er afgørende for et velfungerende program.

Ændringsforslag 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
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Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen forsyner rettidigt 
Europa-Parlamentet og medlemsstaterne 
med alle de oplysninger, der er relevante 
for programmet, navnlig for så vidt angår 
risikostyring, samlede omkostninger, 
årlige driftsomkostninger for hvert 
væsentligt element i Copernicus' 
infrastruktur, tidsplan, ydeevne og udbud. 
Disse oplysninger stilles til rådighed for 
Copernicusudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 118
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen forelægger rettidigt 
alle relevante oplysninger om programmet 
for Europa-Parlamentet og Rådet, navnlig 
om risikoforvaltning, omkostninger, 
tidsplan og resultater.

Or. en

Ændringsforslag 119
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til den private sektors 
bidrag til opfyldelse af de overordnede 
programmål for Copernicus.

Or. en

Ændringsforslag 120
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Den Europæiske Rumorganisations rolle
1. Kommissionen indgår i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
966/2012 en uddelegeringsaftale med Den 
Europæiske Rumorganisation, som 
fastlægger de generelle betingelser for 
opgaver, som Kommissionen skal overlade 
til Den Europæiske Rumorganisation med 
hensyn til:
(a) designet, udviklingen og anskaffelsen 
af Copernicussystemets rumkomponent;
(b) definitionen af systemarkitekturen af 
rumkomponenten på baggrund af 
brugerkrav;
(c) forvaltning af de midler, der 
administreres;
(d) overvågnings- og kontrolprocedurer.
(e) organisering af en proces for indkøb 
af operationerne af de dedikerede 
missioner til en passende enhed med 
undtagelse af missioner, der drives af 
EUMETSAT.
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I overensstemmelse med artikel 60 i 
Finansforordningen (EU, Euratom) nr. 
966/2012 skal ESA, når det drejer sig om 
udviklingen af 
Copernicusrumkomponenten, fungere 
som ordregivende myndighed med 
kapacitet til at træffe beslutninger 
vedrørende gennemførelsen og 
koordineringen af de 
anskaffelsesopgaver, der er uddelegeret til 
agenturet.
En sådan uddelegeringsaftale skal 
forelægges Copernicusudvalget til 
gennemsyn og skal meddeles Europa-
Parlamentet.
Den Europæiske Rumorganisation skal 
give Kommissionen systematiske 
oplysninger om planer, omkostninger og 
tidsplaner, som viser korrigerende 
indgreb, der skal foretages i tilfælde af en 
afvigelse mellem planlagte budgetter, 
udførelsen og tidsplanen.

Or. en

Begrundelse

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
program and should be avoided.

Ændringsforslag 121
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Den Europæiske Rumorganisations rolle
1. Kommissionen indgår i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 
966/2012 en uddelegeringsaftale med 
ESA, som fastlægger de generelle 
betingelser for opgaver, som 
Kommissionen skal overlade til ESA med 
hensyn til:
a) konstruktion, udvikling og indkøb af 
Copernicusrumkomponenten
b) definition af systemarkitekturen i 
rumkomponenten på grundlag af 
brugerkrav
c) forvaltning af de midler, der 
administreres
d) overvågnings- og kontrolprocedurer
e) forberedelse af overdragelse af 
Sentinelsatellitternes drift efter en 
passende overgangsperiode og med 
undtagelse af de Sentinelsatellitter, der 
drives af EUMETSAT, til en kompetent 
og omkostningseffektiv operatør.
I overensstemmelse med artikel 60 i 
forordning (EU, EURATOM) nr. 
966/2012 skal ESA fungere som 
ordregivende myndighed vedrørende 
udvikling af Copernicusrumkomponenten 
med beføjelse til at træffe beslutninger om 
implementering og koordinering af de 
opgaver, der er overdraget 
organisationen.
Uddelegeringsaftalen skal forelægges
Copernicusudvalget til gennemsyn og skal 
meddeles Europa-Parlamentet.
ESA giver Kommissionen systematiske 
oplysninger om planer, omkostninger og 
tidsplaner, som viser korrigerende 
indgreb, der skal foretages i tilfælde af 
afvigelse mellem planlagte budgetter, 
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udførelse og tidsplan.

Or. de

Begrundelse

Sentinelsatelliternes drift bør efter en passende overgangsperiode ikke være hovedopgaven 
for ESA som forskningsinstitution.

Ændringsforslag 122
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
— når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise —
overdrage gennemførelsen af opgaver, der 
er beskrevet i artikel 4, til kompetente EU-
organer. Sådanne organer er bl.a.:

1. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
— når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens særlige karakter samt i 
specifik ekspertise, mandat, drift og
forvaltningskapacitet — overdrage 
gennemførelsen af opgaver, der er 
beskrevet i artikel 4, til kompetente EU-
organer. Sådanne organer er bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
— når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise —
overdrage gennemførelsen af opgaver, der 
er beskrevet i artikel 4, til kompetente EU-
organer. Sådanne organer er bl.a.:

1. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
— når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise —
overdrage koordineringen af de 
gennemførelsesopgaver, der er beskrevet i 
artikel 4, til kompetente EU-organer og 
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europæiske organisationer. Sådanne 
organer og organisationer er bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Det Europæiske Center for 
Mellemfristede Vejrprognoser (ECMWF)

Or. en

Ændringsforslag 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA)

Or. en

Ændringsforslag 126
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA).
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Or. en

Begrundelse

GSA har en dokumenteret erfaring og bør pålægges ledelsesmæssige opgaver. Det kan have 
en positiv indvirkning på EU-budgettet. Positionsdata (Galileo) vil blive anvendt sammen 
med tematiske oplysninger baseret på fremtidige jordobservationsdata (Copernicus). Et tæt 
samarbejde og en tæt koordinering bør være på plads, når programmernes applikationer og 
tjenester udvikles. Der kan findes synergier inden for sikkerhed, brugergodkendelse, PR, 
afsætning og andre områder.

Ændringsforslag 127
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved valget af EU-organ tages der 
behørigt hensyn til 
omkostningseffektiviteten ved 
overdragelsen af de pågældende opgaver 
og indvirkningen på organets 
ledelsesstruktur samt dets finansielle og 
menneskelige ressourcer.

2. Ved valget af EU-organ tages der 
behørigt hensyn til markedssituationen og
omkostningseffektiviteten ved 
overdragelsen af de pågældende opgaver 
og indvirkningen på organets 
ledelsesstruktur samt dets finansielle og 
menneskelige ressourcer.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt ikke at lade offentlige foranstaltninger erstatte et eventuelt privat initiativ og at 
sikre et tæt samarbejde med europæiske virksomheder på det pågældende marked.

Ændringsforslag 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse EU-organer åbner de aktiviteter, 
der er uddelegeret til dem i 
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overensstemmelse med principperne for 
offentlige indkøb, for konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kun EU-organer eller internationale 
organisationer kan udvælges som 
serviceoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 130
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
overdrage de operationelle opgaver i 
rumkomponenten som beskrevet i artikel 5, 
litra a), til ESA og Den Europæiske 
Organisation til Udnyttelse af 
Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT).

5. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
overdrage de operationelle opgaver i 
rumkomponenten som beskrevet i artikel 5, 
litra a), til ESA og Den Europæiske 
Organisation til Udnyttelse af 
Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT).
ESA's rolle går også ud på at forberede 
overdragelsen af gennemførelsen af 
dedikerede Copernicusmissioner (dem, 
der ikke varetages af EUMETSAT) til 
egnede enheder, herunder outsourcing til 
private operatører, med henblik på en 
optimeret udnyttelse af EU's budget.

Or. fr
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Ændringsforslag 131
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 
overdrage de operationelle opgaver i 
rumkomponenten som beskrevet i artikel 5, 
litra a), til ESA og Den Europæiske 
Organisation til Udnyttelse af 
Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT).

5. Kommissionen skal delvis eller fuldt ud 
overdrage de operationelle opgaver i 
rumkomponenten som beskrevet i artikel 5, 
litra a), til ESA og Den Europæiske 
Organisation til Udnyttelse af 
Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT) i 
henhold til deres respektive ekspertise.

Or. en

Ændringsforslag 132
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen evaluerer i samarbejde 
med Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne inden 2015, hvilken rolle 
GSA i tæt samarbejde med 
ekspertisecentrene for jordobservation 
kan spille i fremtiden ved gennemførelsen 
af Copernicusprogrammet.

Or. de

Ændringsforslag 133
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Copernicusdata og -informationer gøres 
tilgængelige på en fuldstændig, åben og 
gratis basis, dog med følgende
begrænsninger:

1. Copernicusdata og -informationer gøres 
tilgængelige på en fuldstændig, åben og 
gratis basis for alle deltagende 
medlemsstater, for nødsituationer og til 
udviklingsbistandsformål. I alle andre 
tilfælde anvendes en adgangspolitik, som 
bygger på databeskyttelse og 
afbalancerede udvekslingsbetingelser. 
Andre begrænsninger for fuldstændig, 
åben og gratis-politikken er:

Or. fr

Begrundelse

I dette ændringsforslag overtages ordførerens ændringsforslag med uddybning og 
omformulering af tilgangens rækkevidde, som bygger på gensidighed.

Ændringsforslag 134
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Copernicusdata og -informationer
gøres tilgængelige på en fuldstændig, åben 
og gratis basis, dog med følgende 
begrænsninger:

1. Data om dedikerede missioner samt 
Copernicusinformationer gøres 
tilgængelige på en fuldstændig, åben og 
gratis basis, dog med følgende 
begrænsninger:

Or. en

Ændringsforslag 135
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen gennemfører en 
undersøgelse og en analyse af denne 
datapolitiks indvirkning på det 
europæiske marked for data og 
tjenesteydelser, herunder en fuld høring 
af alle involverede parter, senest to år 
efter denne forordnings ikrafttræden. 
Denne undersøgelse kan eventuelt føre til 
en revision af datapolitikken.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
undersøgelse og analyse af denne 
datapolitiks indvirkninger på det 
europæiske marked for data og 
tjenesteydelser, herunder også en 
udspørgning af alle berørte parter. Denne 
undersøgelse bør i givet fald føre til, at 
datapolitikken ændres.

Or. de

Begrundelse

Virkningerne af gratis levering af Copernicusdata kan ikke overskues i dag. Derfor bør der 
foretages en fordomsfri evaluering to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 137
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Unionens eller dens medlemsstaters 
sikkerhedsinteresser og eksterne 
forbindelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Unionens eller dens medlemsstaters 
sikkerhedsinteresser og eksterne 
forbindelser

c) Unionens eller dens medlemsstaters 
sikkerhedsinteresser

Or. en

Ændringsforslag 139
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Revision af datapolitikken

Senest den 30. juni 2016 skal 
Kommissionen i samråd med alle 
relevante interessenter gennemgå denne 
datapolitiks indvirkning på det 
europæiske marked for data og tjenester. 
Om nødvendigt kan gennemgangen føre 
til en revision af datapolitikken.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at få en revision af datapolitikken gennemført med denne forordning for at 
vurdere, hvilke følger datapolitikken vil have for markedet for jordobservationsdata.

Ændringsforslag 140
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Eksisterende dataadgangsrettigheder

De eksisterende adgangsrettigheder til 
Copernicus Sentineldata, som holdes af 
de stater, der deltager i ESA's GMES-
rumkomponentprogram, skal respekteres.

Or. en

Begrundelse

GMES-rumkomponentprogrammet finansieres i fællesskab af EU og ESA-medlemsstaterne. 
Forordningen vil indeholde bestemmelser om overdragelse af ejerskab til EU af de aktiver, 
der produceres i programmet. For at sikre, at ESA-medlemsstaterne accepterer at gøre dette, 
skal deres rettigheder til data anerkendes i EU.

Ændringsforslag 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Gennemførelsen af 
sikkerhedsaspekterne af 
Copernicusdedikeret infrastruktur skal 
overdrages til Det Europæiske GNSS-
agentur. I andre tilfælde skal 
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gennemførelsen af sikkerhedsaspekterne 
overdrages til dette agentur, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen eller et særligt udpeget organ
eller fond skal være ejer af alle materielle 
og immaterielle aktiver, som skabes eller 
udvikles under Copernicusprogrammet i 
overensstemmelse med aftaler, som indgås 
med tredjeparter, når dette er relevant, med 
hensyn til eksisterende 
ejendomsrettigheder.

1. Unionen eller et særligt udpeget organ 
skal være ejer af alle materielle og 
immaterielle aktiver, som skabes eller 
udvikles under Copernicusprogrammet i 
overensstemmelse med aftaler, som indgås 
med tredjeparter, når dette er relevant, med 
hensyn til eksisterende 
ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 143
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bistand til Kommissionen Brugerforum

Or. en

Ændringsforslag 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne, 
uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, og af 
repræsentanter for de relevante nationale 
myndigheder, især nationale 
rumagenturer, til at levere den 
nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 145
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne, 
uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, og af repræsentanter 
for de relevante nationale myndigheder, 
især nationale rumagenturer, til at levere 
den nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

1. Kommissionen kan bistås af et særligt 
organ, "Brugerforummet", med 
deltagelse af repræsentanter for mellem-
og slutbrugerne, uafhængige eksperter, 
navnlig vedrørende sikkerhedsspørgsmål, 
og af repræsentanter for de relevante 
nationale myndigheder, især nationale 
rumagenturer, til at levere den nødvendige 
tekniske og videnskabelige ekspertise og 
brugerfeedback. Andre interesserede 
parter kan indbydes som observatører.

Or. en

Ændringsforslag 146
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne, 
uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, og af repræsentanter 
for de relevante nationale myndigheder, 
især nationale rumagenturer, til at levere 
den nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for offentlige og private 
slutbrugere, uafhængige eksperter, navnlig 
vedrørende sikkerhedsspørgsmål, af 
repræsentanter for industrien og af 
repræsentanter for de relevante nationale 
myndigheder, især nationale/regionale
rumagenturer eller deres 
sammenslutninger, til at levere den 
nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

Or. en

Ændringsforslag 147
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne, 
uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, og af repræsentanter 
for de relevante nationale myndigheder, 
især nationale rumagenturer, til at levere 
den nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne og alle 
involverede parter, uafhængige eksperter, 
navnlig vedrørende sikkerhedsspørgsmål, 
og af repræsentanter for de relevante 
nationale myndigheder, især nationale 
rumagenturer, til at levere den nødvendige 
tekniske og videnskabelige ekspertise og 
brugerfeedback.

Or. fr

Begrundelse

Lige og aktiv deltagelse på et så tidligt trin som muligt fra alle aktører i produktionskæden og 
data- og informationsbrugere er afgørende for et velfungerende program.

Ændringsforslag 148
Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Brugerforummets formandskab 
varetages af Kommissionen, som også 
stiller sekretariat til rådighed. 
Brugerforummet vedtager sin 
forretningsorden. Europa-Parlamentet, 
Rådet og Copernicusudvalget holdes fuldt 
ud informeret om dets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen kan navnlig bistås af 
en ekspertgruppe ("Brugerforum") 
bestående af repræsentanter for 
Copernicusbrugere, med hensyn til 
identifikation, definition og validering af 
brugerkrav samt overvågning af 
brugernes tilfredshed.

Or. en

Ændringsforslag 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen kan bistås af 
uafhængige eksperter fra forskellige 
områder vedrørende Copernicus' 
anvendelsesområde fra en bred kreds af 
interessenter, herunder repræsentanter 
for Copernicusbrugere, samt nationale 
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enheder med ansvar for rummet, for at få 
den nødvendige tekniske og 
videnskabelige ekspertise og 
brugerfeedback.

Or. en

Ændringsforslag 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Copernicusudvalget holdes fuldt ud 
informeret om de ekspertråd, der gives til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 a
Indgåelse af kontrakter

1. Kommissionen skal sikre størst mulig 
retfærdighed, konkurrence og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indkøbsprocessen, og den skal behørigt 
underrette Copernicusudvalget om 
resultatet af processen.
2. Bydende skal give en del af kontrakten i 
underentreprise gennem begrænset 
konkurrence på passende niveauer af 
underentreprise, navnlig til SMV'er, 
integratorer af ikke-store systemer og nye 
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aktører.
(a) Hvis ikke det er velbegrundet (f.eks. 
løfteraketter), skal minimumsniveauet for 
underleverandører ikke komme under 40 
% af kontraktens samlede værdi.
(b) Det budget, der afsættes til hver 
aktivitet, skal stå i forhold til aktivitetens 
tekniske anvendelsesområde, og 
størrelsen på og antallet af aktiviteter skal 
muliggøre åben tilgang og retfærdig 
konkurrence.
3. Der skal træffes passende 
foranstaltninger (størrelsen af 
arbejdspakker, kontraktvarighed og 
"handover-spørgsmål") for at undgå 
misbrug af markedsdominans og 
afhængighed af en enkelt leverandør.
4. Tjenesteoperatørerne (EU samt 
europæiske eller mellemstatslige organer) 
skal gennemføre 
underleverandørprocessen for de 
aktiviteter, der udgør tjenesten:
(b) med en størrelse på og et antal af 
aktiviteter, der muliggør åben tilgang og 
retfærdig konkurrence, undgår 
monopoler og sikrer maksimal fleksibilitet 
på mellemlang og lang sigt,
(b) med behørig begrundelse af enhver 
arbejdspakke, de bevarer internt i stedet 
for at åbne den for ekstern konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 153
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Copernicusudvalget kan mødes i 
specifikke sammensætninger for at 
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behandle konkrete spørgsmål, navnlig 
dem, der vedrører sikkerhed 
("Sikkerhedsudvalget"), 
Copernicuskernebrugernes synspunkter 
("Brugerforum") samt spørgsmål 
vedrørende opgaver, der er pålagt eller 
koordineret med ESA i henhold til artikel 
5 i nærværende forordning 
("Rumkomponenten").
Copernicusudvalget kan beslutte at 
oprette ekspertgrupper, der er udpeget af 
medlemsstaterne og Kommissionen, til at 
behandle bestemte spørgsmål vedrørende 
programmet, navnlig på de tematiske 
områder, der behandles af tjenesterne i 
henhold til artikel 4, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 154
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. juni 2018 skal der 
udarbejdes en evalueringsrapport fra 
Kommissionen om opfyldelsen af målene 
for alle opgaver, der finansieres af 
Copernicusprogrammet med hensyn til 
deres resultater og virkninger, deres 
værdiforøgelse på europæisk plan og
effektiviteten af anvendelsen af ressourcer. 
Nærmere bestemt skal evalueringen være 
rettet mod den fortsatte relevans af alle mål 
samt foranstaltningers bidrag til de mål, 
som er beskrevet i artikel 2 og 3.

1. Senest den 1. januar 2017 skal der 
udarbejdes en evalueringsrapport fra 
Kommissionen om opfyldelsen af målene 
for alle opgaver, der finansieres af 
Copernicusprogrammet med hensyn til 
deres resultater og virkninger, deres 
værdiforøgelse på europæisk plan og 
effektiviteten af anvendelsen af ressourcer.
Nærmere bestemt skal evalueringen være 
rettet mod den fortsatte relevans af alle mål 
samt foranstaltningers bidrag til de mål, 
som er beskrevet i artikel 2 og 3.
Vurderingen skal omfatte en analyse af 
indvirkningen af artikel 14 på det 
europæiske marked for data og tjenester, 
og hvis det er relevant, skal den ledsages 
af forslag om ændring af denne 
forordning.
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Or. en

Ændringsforslag 155
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. juni 2018 skal der 
udarbejdes en evalueringsrapport fra 
Kommissionen om opfyldelsen af målene 
for alle opgaver, der finansieres af 
Copernicusprogrammet med hensyn til 
deres resultater og virkninger, deres 
værdiforøgelse på europæisk plan og 
effektiviteten af anvendelsen af ressourcer. 
Nærmere bestemt skal evalueringen være 
rettet mod den fortsatte relevans af alle mål 
samt foranstaltningers bidrag til de mål, 
som er beskrevet i artikel 2 og 3.

1. Senest den 30. juni 2016 skal der 
udarbejdes en evalueringsrapport fra 
Kommissionen om opfyldelsen af målene 
for alle opgaver, der finansieres af 
Copernicusprogrammet med hensyn til 
deres resultater og virkninger, deres 
værdiforøgelse på europæisk plan og 
effektiviteten af anvendelsen af ressourcer. 
Nærmere bestemt skal evalueringen være 
rettet mod den fortsatte relevans af alle mål 
samt foranstaltningers bidrag til de mål, 
som er beskrevet i artikel 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 156
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En midtvejsrapport skal indsendes senest 
den 30. juni 2016. Den skal indeholde en 
nøjagtig vurdering af mulige 
overskridelser af udgifterne.

Or. en

Ændringsforslag 157
Norbert Glante
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I evalueringsrapporten undersøges det 
desuden, om Copernicusprogrammets 
organisationsstruktur, omfang af tjenester 
og data- og informationspolitik er 
optimale, eller de skal tilpasses til nye 
udviklinger. I rapporten undersøges 
endvidere programmets effektivitet og dets 
bidrag til at gennemføre de mål, der er 
nævnt i artikel 2 og 3. 

Or. de

Begrundelse

Med ændringsforslagene til artikel 22 skal der i god tid, før den flerårige finansielle ramme 
udløber, sikres tilpasning og optimering under inddragelse af brugergrupperne samt 
Copernicusprogrammets kontinuitet.

Ændringsforslag 158
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest [to år efter retsaktens 
ikrafttræden] udarbejder Kommissionen 
en evalueringsrapport om politikken for 
Copernicusdata og -informationer med 
hensyn til resultater og fordele for hele 
økonomien og følgerne for de dertil 
knyttede markeder.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at overvåge følgerne af den nye politik for Copernicusdata- og informationer, 
således at indvirkningerne på økonomien og den europæiske rumindustri kan vurderes 
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hurtigst muligt.

Ændringsforslag 159
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Evalueringsrapportens resultater 
indgår i Kommissionens forslag til en 
forordning om revision af den 
foreliggende forordning, som 
Kommissionen forelægger senest den 1. 
januar 2020.

Or. de

Ændringsforslag 160
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen foretager den i stk. 1 
omhandlede evaluering i tæt samarbejde 
med Copernicusprogrammets aktører og 
brugergrupper og undersøger effektiviteten 
i Copernicusprogrammet og dets bidrag til 
de mål, der er nævnt i artikel 2 og 3. 
Kommissionen meddeler konklusionerne af 
disse evalueringer til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

2. Kommissionen foretager den i stk. 1 og 
2 omhandlede evaluering i tæt samarbejde 
med Copernicusprogrammets aktører og 
brugergrupper. Kommissionen meddeler 
konklusionerne af disse evalueringer til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

Or. de

Ændringsforslag 161
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der skal laves en midtvejsevaluering 
af Copernicusdata og 
informationspolitikken inden for to år fra 
vedtagelsen for at vurdere effekten af 
politikken om at skabe økonomiske 
fordele.

Or. en


