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Módosítás 44
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A globális környezetvédelmi és 
biztonsági megfigyelés (GMES) az Unió 
által vezetett és a tagállamokkal és az 
Európai Űrügynökséggel (ESA) 
partnerségben megvalósított Föld-
megfigyelési kezdeményezés volt. A 
GMES eredete 1998 májusáig nyúlik 
vissza, amikor az európai űrtechnológiai 
tevékenységek kidolgozásában részt vevő 
intézmények „bavenói nyilatkozat” néven 
közös nyilatkozatot adtak ki. A nyilatkozat 
a világűrbe telepített környezetvédelmi 
megfigyelési szolgáltatásoknak az európai 
készségek és technológiák hasznosítása és 
továbbfejlesztése révén történő kialakítása 
iránti hosszú távú kötelezettségvállalásra 
szólított fel. 2005-ben az Unió stratégiai 
döntést hozott a környezetvédelmi és 
biztonsági szolgáltatások nyújtására 
szolgáló független európai Föld-
megfigyelési kapacitás létrehozásáról8, 
aminek végeredményeképpen elfogadásra 
került az európai Föld-megfigyelési 
programról (GMES) és annak kezdeti 
működéséről (2011–2013) szóló, 
2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9.

(1) A globális környezetvédelmi és 
biztonsági megfigyelés (GMES) az Unió 
által vezetett és a tagállamokkal és az 
Európai Űrügynökséggel (ESA) 
partnerségben megvalósított Föld-
megfigyelési kezdeményezés volt. A 
GMES eredete 1998 májusáig nyúlik 
vissza, amikor az európai űrtechnológiai 
tevékenységek kidolgozásában részt vevő 
intézmények „bavenói nyilatkozat” néven 
közös nyilatkozatot adtak ki. A nyilatkozat 
a világűrbe telepített környezetvédelmi 
megfigyelési szolgáltatásoknak az európai 
készségek és technológiák hasznosítása és 
továbbfejlesztése révén történő kialakítása 
iránti hosszú távú kötelezettségvállalásra 
szólított fel. 2005-ben az Unió stratégiai 
döntést hozott a környezetvédelmi és 
biztonsági szolgáltatások nyújtására 
szolgáló független európai Föld-
megfigyelési kapacitás ESA-val együtt 
történő létrehozásáról8, aminek 
végeredményeképpen elfogadásra került az 
európai Föld-megfigyelési programról 
(GMES) és annak kezdeti működéséről 
(2011–2013) szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 végleges, 2005.
november 10.

8 COM(2005) 565 végleges, 2005.
november 10.

9 HL L 276., 2010.10.20., 1. o. 9 HL L 276., 2010.10.20., 1. o.

Or. en
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Indokolás

A GMES a kezdetektől fogva az EU által irányított közös EU–ESA programként működött. Az 
űrkutatásba történő beruházások mintegy 60%-ának finanszírozása az ESA-n keresztül 
valósul meg.

Módosítás 45
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Copernicus program célkitűzése, 
hogy olyan, a felhasználók sajátos 
igényeinek megfelelő, pontos és 
megbízható információkat nyújtson a 
környezetvédelem és a biztonság területén, 
amelyek támogatnak más, különösen a 
belső piacra, a közlekedésre, a 
környezetvédelemre, az energiára, a 
polgári védelemre, a harmadik országokkal 
folytatott együttműködésre és a 
humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó 
uniós szakpolitikákat. A program a 
meglévő európai képességeken alapul, és 
azokat közösen kifejlesztett új eszközökkel 
egészíti ki.

(5) A Copernicus program célkitűzése, 
hogy olyan, a felhasználók sajátos 
igényeinek megfelelő, pontos és 
megbízható információkat nyújtson a 
környezetvédelem területén, amelyek 
támogatnak más, különösen a belső piacra, 
a közlekedésre, a környezetvédelemre, az 
energiára, a polgári védelemre, a harmadik 
országokkal folytatott együttműködésre és 
a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó 
uniós szakpolitikákat. A program a 
meglévő európai képességeken alapul, és 
azokat közösen kifejlesztett új eszközökkel 
egészíti ki.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A programnak a lehető legnagyobb 
mértékben fel kell használnia a 
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tagállamok világűrbe telepített 
megfigyelési kapacitásait és 
szolgáltatásait. A programnak továbbá az 
üzleti célú kezdeményezések kapacitásait 
is fel kell használnia, ezáltal hozzájárulva 
ahhoz, hogy egy életképes üzleti célú 
űrágazat jöjjön létre Európában.

Or. en

Módosítás 47
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Copernicus program üzembe 
helyezését más vonatkozó uniós 
eszközökkel és fellépésekkel összhangban 
kell megvalósítani, különös tekintettel a 
környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedésekre, a biztonságpolitikai 
eszközökre, a személyes adatok védelmére, 
a versenyképességre és az innovációra, a 
kohéziós, a kutatási és a 
közlekedéspolitikára, a versenypolitikára 
és a nemzetközi együttműködési politikára, 
valamint az európai globális navigációs 
műholdrendszerre (GNSS-program). A 
Copernicus-adatoknak ezenkívül 
összhangban kell maradniuk a tagállamok 
térinformációs referenciaadataival, és 
támogatniuk kell az Európai Közösségen 
belüli térinformációs infrastruktúra 
(INSPIRE) kialakításáról szóló, 
2007. március 14-i 2007/2/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv10 szerint 
kialakított uniós térinformációs 
infrastruktúra fejlesztését. A 
Copernicusnak emellett ki kell egészítenie 
a közös környezeti információs rendszert 
(SEIS) és a katasztrófaelhárítás területén 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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végzett uniós tevékenységeket is.
__________________ __________________
10 HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

Or. en

Módosítás 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Maximális működési 
hatékonyságának elérése érdekében a 
Copernicus programnak a világűrrel 
kapcsolatos tagállami kapacitások 
igénybevétele mellett a meglévő európai 
üzleti kezdeményezésekre is ki kell 
terjednie.

Or. es

Módosítás 49
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Emellett a Copernicus Sentinelek európai 
adatközvetítő műholdrendszerhez (EDRS) 
való hozzáférése felgyorsítja az 



AM\1007961HU.doc 7/68 PE522.817v01-00

HU

Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

adatátvitelt, ezzel mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt javítva a 
válaszadási kapacitást a növekvő számú 
felhasználó számára, akik így csaknem 
valós időben juthatnak hozzá az 
adatokhoz. Az operatív szolgáltatások 
nyújtása a Copernicus űrkomponensének 
megfelelő működésétől és 
biztonságosságától függ. A Copernicus 
űrkomponense számára a más műholdakkal 
való ütközés kockázata és az űrszemét 
jelenti a legkomolyabb veszélyt. A 
Copernicus programnak ezért támogatnia 
kell az ilyen kockázatok csökkentésére 
irányuló intézkedéseket, különösen az 
űrmegfigyelést és nyomon követést 
támogató program létrehozásáról szóló 
[XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

__________________ __________________
11 HL C […]., […]., […]. o. 11 HL C […]., […]., […]. o.

Or. fr

Módosítás 50
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Alkalmazni kell továbbá az EDRS európai 
adatközvetítő műholdrendszert, amely 
gyorsítja a Sentinel műholdak 
adatátvitelét, ezáltal pedig eleget tesz a
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műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

közel valós idejű adatok iránti növekvő 
keresletnek. Az operatív szolgáltatások 
nyújtása a Copernicus űrkomponensének 
megfelelő működésétől, folyamatos 
rendelkezésre állásától és 
biztonságosságától függ. A Copernicus 
űrkomponense számára a más műholdakkal 
való ütközés kockázata és az űrszemét 
jelenti a legkomolyabb veszélyt. A 
Copernicus programnak ezért támogatnia 
kell az ilyen kockázatok csökkentésére 
irányuló intézkedéseket, különösen az 
űrmegfigyelést és nyomon követést 
támogató program létrehozásáról szóló 
[XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

__________________ __________________
11 HL C […], […], […]. o. 11 HL C […], […], […]. o.

Or. de

Indokolás

Az Európai Űrügynökség (ESA) és az európai cégek között létrejött, a köz- és magánszféra 
partnerségének keretében működtetett EDRS nagy mennyiségű adat gyors átvitelét biztosítja a 
világűrben úgynevezett információs sztrádákon keresztül. A Sentinel 1 és 2 Copernicus 
műholdak ezt a rendszert használják majd.

Módosítás 51
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
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Az operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

Ezenkívül az EDRS európai adatközvetítő 
műholdrendszernek a Copernicus 
Sentinelek vonatkozásában való
rendelkezésre állása felgyorsítja az 
adatátvitelt, ezáltal pedig tovább javítja a 
válaszadási képességeket a közel valós 
idejű adatok iránti egyre növekvő 
felhasználói igényekkel szemben. Az 
operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

__________________ __________________
11 HL L […]., […]., […]. o. 11 HL L […]., […]., […]. o.

Or. en

Módosítás 52
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az EDRS európai adatközvetítő 
műholdrendszer elérhetősége továbbá
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működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

gyorsítja majd a Copernicus Sentinel 
műholdak adatátvitelét, ezáltal pedig 
választ kínál a közel valós idejű adatok 
iránti növekvő felhasználói keresletre. Az 
operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

__________________ __________________
11 HL C […], […], […]. o. 11 HL C […], […], […]. o.

Or. de

Indokolás

Az adatok közel valós idejű biztosítása jelentősen gazdagítja majd a Copernicus-
szolgáltatásokat. Ebben lényeges szerepet játszik majd az EDRS.

Módosítás 53
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az operatív szolgáltatások nyújtása a 

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az operatív szolgáltatások nyújtása a 
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Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.

Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 
különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
legnagyobb hozzájárulás biztosítása révén, 
az EGNOS/Galileóval egyetemben.

__________________ __________________
11 HL L […]., […]., […]. o. 11 HL L […]., […]., […]. o.

Or. en

Módosítás 54
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus 
programnak a világűrbe telepített önálló 
uniós megfigyelési kapacitásra kell 
épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell 
biztosítania a környezetvédelem, a polgári 
védelem és a biztonság területén. Fel kell 
használnia ezenkívül a tagállamok által 
szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. 
Az operatív szolgáltatások nyújtása a 
Copernicus űrkomponensének megfelelő 
működésétől és biztonságosságától függ. A 
Copernicus űrkomponense számára a más 
műholdakkal való ütközés kockázata és az 
űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. 
A Copernicus programnak ezért 
támogatnia kell az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket, 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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különösen az űrmegfigyelést és nyomon 
követést támogató program létrehozásáról 
szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozattal11 létrehozott programhoz való 
hozzájárulás révén.
__________________
11 HL L […]., […]., […]. o.

Or. en

Módosítás 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Copernicus program végrehajtása 
során a legmagasabb fokú átláthatósági 
és hatékonysági előírásokat kell szem előtt 
tartani. Kiemelten fontos a közbeszerzésre 
vonatkozó elvek alkalmazása. Az állami 
beruházásokban rejlő lehetőségek 
maximális kiaknázása és egy 
versenyképes űripar biztosítása érdekében 
a Copernicus programhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak nyitva kell állniuk a 
verseny előtt, és a közbeszerzésre 
vonatkozó európai elvek mentén kell 
működniük. Hasonlóképpen az ellátási 
lánc mentén kialakuló tisztességes verseny 
során kiemelt figyelmet kell fordítani a 
kkv-k részvételére, és mindenekelőtt el kell 
kerülni az erőfölénnyel való visszaélést és 
a kizárólagos beszállítóktól való függőség 
kialakulását. Ehhez arra van szükség, 
hogy az ajánlattevők nagy arányban 
vonjanak be alvállalkozókat. 

Or. es
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Módosítás 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az európai űr- és szolgáltatási ágazat 
lehető legnagyobb mértékű fejlesztésének 
elősegítése, valamint annak érdekében, 
hogy a Copernicus fejlesztése során a 
legjobb ár-érték arányt és teljesítményt 
lehessen elérni, aktívan alkalmazni kell a 
közbeszerzésre, a szerződések megfelelő 
méretére és az alvállalkozásba adásra 
vonatkozó elveket.

Or. en

Módosítás 57
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2014–2020 közötti időszakban a 
Copernicus-fellépésekhez szükséges 
maximális pénzügyi keretösszeg 2011. évi 
árakon 3 786 millió EUR, az Unió 
általános költségvetése 1a. fejezetének 
2. címén belül külön költségvetési alcím 
keretében elkülönítve. A Bizottságnál a 
Copernicus program koordinálása során 
felmerülő személyzeti és igazgatási 
kiadásokat az Unió költségvetéséből kell 
finanszírozni.

(10) A 2014–2020 közötti időszakban a 
Copernicus-fellépésekhez szükséges 
maximális pénzügyi keretösszeg 2011. évi 
árakon 3 786 millió EUR, az Unió 
általános költségvetése 1a. fejezetének 
2. címén belül külön költségvetési alcím 
keretében elkülönítve. A Bizottságnál a 
Copernicus program koordinálása során 
felmerülő személyzeti és igazgatási 
kiadásokat az Unió költségvetéséből kell 
finanszírozni. További előre nem látható 
pénzügyi kötelezettségek esetén az uniós 
hozzájárulás nem növelhető más 
programok rovására, ezért azt a többéves 
pénzügyi keret felső határai és a saját 
erőforrások felső határa közötti 
különbségből kell fedezni.
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Or. en

Módosítás 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai GNSS Ügynökségnek 
(GSA) részt kell vennie a Copernicus 
program hosszú távú tervének 
kidolgozásában.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Copernicus-szolgáltatások 
különböző felhasználói közösségeket és 
célokat szolgálnak. Minden felhasználói 
közösség igényeit figyelembe kell venni a 
szolgáltatások kialakításakor és 
üzemeltetésekor. Az alapfelhasználókat 
azonos bánásmódban kell részesíteni.

Or. en

Módosítás 60
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója 
különös jelentőséggel bír az adat- és 
információcsere, valamint a megfigyelési 
infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez 
az adatcsererendszer költséghatékonyabb 
az adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a 
program globális dimenzióját.

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója 
különös jelentőséggel bír az adat- és 
információcsere, valamint a megfigyelési 
infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez 
az adatcsererendszer költséghatékonyabb 
az adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a 
program globális dimenzióját; emellett 
biztosítani kell az így megosztott 
információk és adatok megfelelő védelmét
is.

Or. fr

Indokolás

E módosítással az előadó bevezeti a viszonosság követelményét. E kifejezés azonban, jóllehet 
rendkívül határozott politikai üzenetet közvetít, értelmezéssel kapcsolatos nehézségeket és 
eltéréseket vonhat maga után. Ezért arra törekszünk, hogy a jogszabály szövegében e 
kifejezést jogi szempontból megfelelőbb kifejezésekkel váltsuk fel.

Módosítás 61
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója 
különös jelentőséggel bír az adat- és 
információcsere, valamint a megfigyelési 
infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez 
az adatcsererendszer költséghatékonyabb 
az adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a 
program globális dimenzióját.

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója 
különös jelentőséggel bír az adat- és 
információcsere, valamint a megfigyelési 
infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez 
az adatcsererendszer – amelyen belül 
figyelembe kell venni az adatmegosztás 
elveit is – költséghatékonyabb az 
adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a 
program globális dimenzióját.

Or. en
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Módosítás 62
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója 
különös jelentőséggel bír az adat- és 
információcsere, valamint a megfigyelési 
infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez 
az adatcsererendszer költséghatékonyabb 
az adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a 
program globális dimenzióját.

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója 
különös jelentőséggel bír az adat- és 
információcsere, valamint a megfigyelési 
infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez 
az adatcsererendszer – amennyiben az 
azonos feltételek mellett megvalósuló 
adatmegosztás elvein alapul –
költséghatékonyabb az adatvásárlási 
rendszereknél, és erősíti a program globális 
dimenzióját.

Or. en

Indokolás

Az adatcserének azonos feltételekkel kell megvalósulnia, azaz a kicserélt adatoknak a 
minőséget tekintve a Copernicus-adatokhoz hasonlónak kell lenniük. Az adatcsere során jobb 
minőségű adatok nyújtása veszélyt jelenthet az európai iparág számára.

Módosítás 63
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Copernicus program tekintetében a 
Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell 
rendelkeznie. Meg kell határoznia a 
program prioritásait és célkitűzéseit, és 
biztosítania kell annak átfogó 
koordinációját és felügyeletét.

(16) A Copernicus program tekintetében a 
Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell 
rendelkeznie. Meg kell határoznia a 
program prioritásait és célkitűzéseit, és 
biztosítania kell annak átfogó 
koordinációját és felügyeletét. A 
programmal kapcsolatos minden lényeges 
információt időben biztosítania kell az 
Európai Parlament és a Tanács részére.

Or. en
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Módosítás 64
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Copernicus program tekintetében a 
Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell 
rendelkeznie. Meg kell határoznia a 
program prioritásait és célkitűzéseit, és 
biztosítania kell annak átfogó 
koordinációját és felügyeletét.

(16) A Copernicus program tekintetében a 
Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell 
rendelkeznie. Az érdekelt felekkel 
összehangoltan meg kell határoznia a 
program prioritásait és célkitűzéseit, és 
biztosítania kell annak átfogó 
koordinációját és felügyeletét.

Or. fr

Indokolás

A program megfelelő működéséhez elengedhetetlen a termelési lánc valamennyi szereplőjének, 
valamint az adatok és információk felhasználóinak aktív, igazságos és minél korábbi 
részvétele.

Módosítás 65
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel a Copernicus partnerségi 
vonatkozására, illetve a műszaki 
szakértelem megkettőzésének elkerülése 
érdekében a program végrehajtásával a 
megfelelő műszaki és szakmai kapacitással 
rendelkező szervezeteket kell megbízni.

(17) Tekintettel a Copernicus partnerségi 
vonatkozására, illetve a műszaki 
szakértelem megkettőzésének elkerülése 
érdekében a program végrehajtásával a 
megfelelő műszaki és szakmai kapacitással 
rendelkező szervezeteket kell megbízni. A 
műholdak műszaki ellenőrzése és 
koordinálása során a meglévő 
infrastruktúrákat – így például a Galileo 
irányító központjait – kell alkalmazni.

Or. de
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Módosítás 66
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Európai GNSS Ügynökséget 
(GSA) már 2004-ben létrehozták, és az 
különböző feladatokat lát el az európai 
műholdas helymeghatározási és 
navigációs programokkal – köztük a 
Galileo és az EGNOS rendszerrel –
összefüggésben. Annak érdekében, hogy
ki lehessen használni a Galileo és a 
Copernicus közötti lehető legnagyobb 
szinergiák nyújtotta előnyöket, a 
Bizottságnak az Európai Parlamenttel és 
a tagállamokkal együttműködve fel kell 
mérnie, hogy a GSA a Föld-megfigyelési 
kiválósági központokkal való szoros 
együttműködés keretében a jövőben 
milyen szerepet tölthet be a Copernicus 
program végrehajtásában.

Or. de

Módosítás 67
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Copernicus program végrehajtása 
során – amennyiben ezt a fellépés sajátos 
jellege és az uniós szerv különleges 
szakértelme megfelelően indokolja – a 
Bizottság igénybe veheti az illetékes uniós 
ügynökségek, például az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ), az 
Európai Unió Tagállamai Külső Határain 

(18) A Copernicus program végrehajtása 
során – amennyiben ezt a fellépés sajátos 
jellege és az uniós szerv különleges 
szakértelme megfelelően indokolja – a 
Bizottság igénybe veheti az illetékes uniós 
ügynökségek, például az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ), az 
Európai Unió Tagállamai Külső Határain 
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Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
(FRONTEX), az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió 
Műholdközpontja, illetve az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet12 58. cikke szerint 
bármely felhatalmazható érintett szerv 
segítségét. Az uniós szerv kiválasztásakor 
megfelelően figyelembe kell venni a
feladatok átruházásából eredő 
költséghatékonyságot és az adott szerv 
irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi 
és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.

Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
(FRONTEX), az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA), az Európai GNSS 
Ügynökség (GSA) és az Európai Unió 
Műholdközpontja, illetve az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet12 58. cikke szerint 
bármely felhatalmazható érintett szerv 
segítségét. Az uniós szerv kiválasztásakor 
megfelelően figyelembe kell venni a 
feladatok átruházásából eredő 
költséghatékonyságot és az adott szerv 
irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi 
és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.

__________________ __________________
12 HL L 298., 2012.10.26, 1. o. 12 HL L 298., 2012.10.26, 1. o.

Or. de

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

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A versenyképes szolgáltatási ágazat
előmozdítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása érdekében a szolgáltatások 
üzemeltetésével megbízott szerveknek az
uniós közbeszerzési elvekkel összhangban 
rájuk bízott tevékenységeket megfelelő 
szinten nyitottá kell tenniük a verseny 
számára.

Or. en
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Módosítás 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A párhuzamos munkavégzés 
elkerülése, a jelenlegi struktúrák és az 
általuk kínált szakértelem hatékony 
felhasználásának biztosítása, valamint a 
szinergiák garantálása érdekében a 
Bizottságnak a Copernicus program 
bizonyos részeit uniós ügynökségekre és 
más szervekre, így például az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségre és az 
Európai GNSS Ügynökségre kell bíznia.

Or. en

Módosítás 70
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ahhoz, hogy a Copernicus célja 
fenntarthatóan valósuljon meg, össze kell 
hangolni a Copernicusban érintett 
különféle partnerek tevékenységeit, és a 
felhasználók igényeinek megfelelő 
szolgáltatási és megfigyelési kapacitást kell 
kifejleszteni, kiépíteni és működtetni. 
Ezzel összefüggésben az Unió, a 
tagállamok és a kormányközi ügynökségek 
Copernicushoz való hozzájárulásai 
összehangolásának biztosításában a 
Bizottságot bizottságnak kell segítenie, a 
lehető legjobban felhasználva a meglévő 
képességeket, és azonosítva az uniós 
szinten kezelendő hiányosságokat. 
Ezenkívül támogatnia kell a Bizottságot a 
Copernicus következetes végrehajtásának 

(19) Ahhoz, hogy a Copernicus célja 
fenntarthatóan valósuljon meg, össze kell 
hangolni a Copernicusban érintett 
különféle partnerek tevékenységeit, és a 
felhasználók igényeinek megfelelő 
szolgáltatási és megfigyelési kapacitást kell 
kifejleszteni, kiépíteni és működtetni. 
Ezzel összefüggésben az Unió, a 
tagállamok, a kormányközi ügynökségek 
és a vállalkozások Copernicushoz való 
hozzájárulásai összehangolásának 
biztosításában a Bizottságot bizottságnak 
kell segítenie, a lehető legjobban 
felhasználva a meglévő képességeket, és 
azonosítva az uniós szinten kezelendő 
hiányosságokat. Ezenkívül támogatnia kell 
a Bizottságot a Copernicus következetes 
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ellenőrzésében. végrehajtásának ellenőrzésében.

Or. fr

Indokolás

A előadó által tett javaslatokban már megjelenik a vállalkozások aktív szerepének 
megerősítése; e módosítás célja, hogy azt a szöveg egészében hangsúlyozza.

Módosítás 71
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ahhoz, hogy a Copernicus célja 
fenntarthatóan valósuljon meg, össze kell 
hangolni a Copernicusban érintett 
különféle partnerek tevékenységeit, és a 
felhasználók igényeinek megfelelő 
szolgáltatási és megfigyelési kapacitást kell 
kifejleszteni, kiépíteni és működtetni. 
Ezzel összefüggésben az Unió, a 
tagállamok és a kormányközi ügynökségek 
Copernicushoz való hozzájárulásai 
összehangolásának biztosításában a 
Bizottságot bizottságnak kell segítenie, a 
lehető legjobban felhasználva a meglévő 
képességeket, és azonosítva az uniós 
szinten kezelendő hiányosságokat. 
Ezenkívül támogatnia kell a Bizottságot a 
Copernicus következetes végrehajtásának 
ellenőrzésében.

(19) Ahhoz, hogy a Copernicus célja 
fenntarthatóan valósuljon meg, össze kell 
hangolni a Copernicusban érintett 
különféle partnerek tevékenységeit, és a 
felhasználók igényeinek megfelelő 
szolgáltatási és megfigyelési kapacitást kell 
kifejleszteni, kiépíteni és működtetni. 
Ezzel összefüggésben az Unió, a 
tagállamok, a magánszektor és a 
kormányközi ügynökségek Copernicushoz 
való hozzájárulásai összehangolásának 
biztosításában a Bizottságot bizottságnak 
kell segítenie, a lehető legjobban 
felhasználva a meglévő képességeket, és 
azonosítva az uniós szinten kezelendő 
hiányosságokat. Ezenkívül támogatnia kell 
a Bizottságot a Copernicus következetes 
végrehajtásának ellenőrzésében.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A programnak meg kell felelnie a 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
közösségi szabályoknak, és mindenekelőtt 
a megfelelő ár-érték arány biztosítására, a 
költségek kézben tartására, a kockázatok 
mérséklésére, a hatékonyság javítására és 
az egyedüli beszállítóktól való függőség 
csökkentésére kell törekednie. A 
tagállamokban az ipari beszállítói lánc 
teljes hosszában nyílt hozzáférésre és 
tisztességes versenyre, valamint az iparág 
minden szintjén – beleértve különösen a 
kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és a 
kisebb rendszerintegrátorokat –
kiegyensúlyozott részvételi esély 
biztosítására kell törekedni. El kell
kerülni az erőfölénnyel való lehetséges 
visszaéléseket és az egyedüli beszállítóktól 
való tartós függőséget, mivel ezek hosszú 
távon megdrágítanák a nyújtott 
szolgáltatásokat, és fenntarthatatlanná 
tennék a programot.

Or. en

Módosítás 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Az ipar minden szinten 
kiegyensúlyozott részvételének 
előmozdítása a tagállamokban, az 
erőfölénnyel való lehetséges visszaélések 
és az egyedüli beszállítóktól való tartós 
függőség elkerülése, valamint a korábbi 
közberuházások, az ipari tapasztalatok és 
a szakértelem kamatoztatása mind 
megvalósítható, ha az ajánlattevők 
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alvállalkozásba adást alkalmaznak. 
Lehetőség szerint a tevékenységek 
összértékének legalább 40%-át 
alvállalkozásba kell adni különböző 
szinteken folytatott, versenyeztetésen 
alapuló pályáztatással.

Or. en

Módosítás 74
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Amennyiben a Copernicusból vagy 
harmadik féltől származó adatokhoz való 
hozzáférés vagy azok felhasználása 
veszélyeztetheti az Unió és tagállamai 
biztonságát, vagy veszélyt jelenthet azok 
külkapcsolataira, a Bizottságnak 
korlátoznia kell azok elérhetőségét vagy 
csökkentenie kell a kiadott licencek 
számát.

(22) Amennyiben a Copernicusból 
származó adatokhoz való hozzáférés vagy 
azok felhasználása veszélyeztetheti az 
Unió és tagállamai biztonságát, a 
Bizottságnak korlátoznia kell azok 
elérhetőségét vagy csökkentenie kell a 
kiadott licencek számát.

Or. en

Módosítás 75
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Copernicus felhasználói értékének 
növelése érdekében a Bizottságot a köztes 
és végfelhasználók képviselőinek, a 
tagállamok, köztük az érintett nemzeti 
ügynökségek szakértőinek vagy független 
szakértőknek kell segíteniük.

(25) A Copernicus felhasználói értékének 
növelése érdekében a Bizottságot egy 
külön testületnek (a „felhasználói 
fórumnak”) kell segítenie, amely egyesíti
a köztes és végfelhasználók képviselőit, a 
tagállamok, köztük az érintett nemzeti 
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ügynökségek szakértőit és a független 
szakértőket. Megfigyelőként más érintett 
szereplők is meghívhatók.

Or. en

Módosítás 76
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A lehetséges biztonsági kockázatok, 
valamint a sávszélesség és más műszaki 
korlátozások figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az operatív szolgáltatásokhoz 
szükséges adatkövetelmények, a 
Copernicus-adatokra és -információkra 
vonatkozó hozzáférési, regisztrálási és 
engedélyezési feltételek és eljárások, a 
Copernicus program részét nem képező 
fogadóállomásoknak továbbított 
műholdadatok továbbítására és 
felhasználására, valamint a Copernicus-
adatok és -információk archiválására 
vonatkozó feltételek és eljárások, a 
Copernicus adat- és információs rendszerét 
érintő működési zavarok megelőzéséhez 
szükséges egyedi műszaki kritériumok és a 
Copernicus-adatok és -információk 
terjesztésének jogütközések vagy 
biztonsági érdekellentétek nyomán 
szükséges korlátozására vonatkozó 
kritériumok, valamint a biztonsági 
értékelés elvégzésére vonatkozó 
kritériumok vonatkozásában. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 

(28) A lehetséges biztonsági kockázatok, 
valamint a sávszélesség és más műszaki 
korlátozások figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az operatív szolgáltatásokhoz 
szükséges adatkövetelmények, a 
Copernicus-adatokra és -információkra 
vonatkozó hozzáférési, regisztrálási és 
engedélyezési feltételek és eljárások, a 
Copernicus program részét nem képező 
fogadóállomásoknak továbbított 
műholdadatok továbbítására és 
felhasználására, valamint a Copernicus-
adatok és -információk archiválására 
vonatkozó feltételek és eljárások, a 
Copernicus adat- és információs rendszerét 
érintő működési zavarok megelőzéséhez 
szükséges egyedi műszaki kritériumok és a 
Copernicus-adatok és -információk 
terjesztésének jogütközések vagy 
biztonsági érdekellentétek nyomán 
szükséges korlátozására vonatkozó 
kritériumok, valamint a biztonsági 
értékelés elvégzésére vonatkozó 
kritériumok vonatkozásában. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten, valamint a felhasználók és az 
iparág képviselői körében is – megfelelő 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. fr

Indokolás

A program megfelelő működéséhez elengedhetetlen a termelési lánc valamennyi szereplőjének, 
valamint az adatok és információk felhasználóinak aktív, igazságos és minél korábbi 
részvétele.

Módosítás 77
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezet védelme, valamint 
segítségnyújtás a polgári védelmi és 
biztonsági erőfeszítésekhez;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 78
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia támogatása az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés céljaihoz való hozzájárulás 

b) a növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia támogatása az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés céljaihoz való hozzájárulás 
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révén; a program a kereskedelmi 
alkalmazások előmozdításával különösen a 
gazdasági stabilitást és növekedést segíti 
elő.

révén; a program a szabad adatcsere és a 
kereskedelmi alkalmazások 
előmozdításával különösen a gazdasági 
stabilitást és növekedést segíti elő.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy erős, kiegyensúlyozott és 
versenyképes űr- és szolgáltatási ágazat 
létrehozásának előmozdítása az Unióban, 
és az európai vállalatok azzal kapcsolatos 
lehetőségeinek javítása, hogy innovatív 
Föld-megfigyelési rendszereket és 
szolgáltatásokat alakítsanak ki és 
biztosítsanak.

Or. en

Módosítás 80
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy erős és versenyképes európai 
űrágazat létrehozásának előmozdítása, és 
az európai vállalkozások számára a lehető 
legtöbb lehetőség biztosítása arra 
vonatkozóan, hogy innovatív Föld-
megfigyelési rendszereket és 
szolgáltatásokat alakítsanak ki és 
nyújtsanak.
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Or. en

Módosítás 81
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy erős és versenyképes európai 
űrágazat létrehozásának előmozdítása, és 
az európai vállalkozások számára a lehető 
legtöbb lehetőség biztosítása arra 
vonatkozóan, hogy innovatív Föld-
megfigyelési rendszereket és 
szolgáltatásokat alakítsanak ki és 
nyújtsanak.

Or. en

Indokolás

A módosítás a program ágazati célkitűzéseit, a környezetvédelmi megfigyelésre vonatkozó 
követelményeken alapuló beruházásokból származó fontos előnyöket hangsúlyozza.

Módosítás 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) versenyképes űripar, illetve 
űrszolgáltatások fejlesztéséhez szükséges 
alapok megteremtése Unió-szerte.

Or. es

Módosítás 83
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a környezetvédelmi ismeretekhez, 
valamint a legfontosabb Föld-
megfigyelési technológiákhoz és 
geoinformációs szolgáltatásokhoz való 
önálló hozzáférés biztosítása, ami lehetővé 
teszi Európa számára a független 
döntéshozatalt és fellépést.

Or. en

Módosítás 84
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a környezetvédelmi ismeretekhez, 
valamint a legfontosabb Föld-
megfigyelési technológiákhoz és 
geoinformációs szolgáltatásokhoz való 
önálló hozzáférés biztosítása, ami lehetővé 
teszi Európa számára a független 
döntéshozatalt és fellépést.

Or. en

Módosítás 85
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A világűrbe telepített megfigyelési 
eszközök által előállított eredeti adatoknak 
és információknak, valamint a lokálisan 

(2) A világűrbe telepített megfigyelési 
eszközök által előállított eredeti adatoknak 
és információknak, valamint a lokálisan 
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elérhető adatoknak (a továbbiakban: 
Copernicus-adatok és -információk) 
pontosnak és megbízhatónak kell lenniük, 
azokat hosszú távú és fenntartható alapon
kell biztosítani, és meg kell felelniük a 
Copernicus felhasználói közösségek 
igényeinek. Ezekhez az adatokhoz teljes 
körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell 
biztosítani, az e rendeletben vagy e 
rendelet alapján meghatározott feltételekre 
figyelemmel.

elérhető adatoknak (a továbbiakban: 
Copernicus-adatok és -információk) 
pontosnak és megbízhatónak kell lenniük, 
azokat tartósan és megszakítás nélkül kell 
biztosítani, és meg kell felelniük a 
Copernicus felhasználói közösségek 
igényeinek. Ezekhez az adatokhoz teljes 
körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell 
biztosítani, az e rendeletben vagy e 
rendelet alapján meghatározott feltételekre 
figyelemmel.

Or. de

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 86
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg. Ide tartoznak mindenekelőtt a 
hatóságok, az egyetemek és a 
kutatóintézetek, a downstream ágazat –
különösen a kkv-k –, valamint a 
downstream ágazat vásárlói.

Or. de

Indokolás

A különböző felhasználói közösségek pontosítása.
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Módosítás 87
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg; kutatói felhasználók: az 
egyetemek vagy más kutatóhelyek, az 
üzleti és magánfelhasználók, valamint
bármely más harmadik fél.

Or. en

Módosítás 88
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg, továbbá az egyetemek és 
bármely egyéb kutatóhely, az üzleti és 
magánfelhasználók, valamint bármely 
más érdekelt fél.
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Or. fr

Módosítás 89
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg. Tudományos és oktatási 
közintézmények is szerepelhetnek a 
felhasználói közösségek között, előzetes 
egyéni jóváhagyás alapján.

Or. en

Módosítás 90
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg, továbbá az egyetemek és más 
kutatóintézetek, üzleti és 
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magánfelhasználók, valamint bármely
más harmadik fél.

Or. en

Indokolás

A Copernicus-adatokat és -szolgáltatásokat várhatóan egyetemek és kutatóintézetek, valamint 
magán üzleti vállalkozások fogják felhasználni, hogy azok segítségével downstream 
szolgáltatásokat nyújtsanak. Ennek megfelelően rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyék a 
magánszektor és a kutatóintézetek igényeit a műszaki előírások, valamint az adatokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása során. Ezért alapvető fontosságú, 
hogy a kutatóintézetek, az egyetemek és az üzleti felhasználók is felvételt nyerjenek a 
Copernicus felhasználói közösségébe.

Módosítás 91
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
Copernicus felhasználói közösségek azok 
az európai nemzeti, regionális vagy helyi 
szervek, amelyeket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett területeken 
közszolgálat vagy szakpolitika 
meghatározásával, végrehajtásával, 
érvényesítésével vagy nyomon követésével 
bíznak meg, továbbá a kutatói 
felhasználók, az egyetemek vagy bármely 
egyéb kutatóhely, valamint az üzleti és 
magánfelhasználók.

Or. en

Indokolás

Az EU várakozása szerint a Copernicus-adatokat és -szolgáltatásokat az iparág és a kkv-k 
használják fel, hogy azok segítségével nagy értékű downstream szolgáltatásokat nyújtsanak, 
ezért alapvető fontosságú, hogy igényeiket figyelembe vegyék az adatokra és szolgáltatásokra 
vonatkozó műszaki követelmények meghatározásakor.
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Módosítás 92
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vonatkozó szolgáltatásszintű, 
környezetvédelmi, polgári védelmi és 
biztonsági szolgáltatásnyújtási 
követelményekkel összhangban 
rendelkezésre bocsátott adatok és 
információk;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 93
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a Copernicus céljait szolgáló 
űrinfrastruktúra kiépítése a telepített 
műholdakban és az előállított adatokban 
kifejezve;

Or. en

Módosítás 94
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a Copernicus-adatok és -információk 
felhasználása uniós intézmények és 
szervek, nemzeti, regionális és helyi 
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hatóságok, kutatóhelyek, nemzetközi 
szervezetek és magánszervezetek részéről, 
a felhasználók általi igénybevétel szintje 
és a felhasználói elégedettség, valamint az 
uniós polgárok számára nyújtott előnyök;

Or. en

Módosítás 95
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) versenyképes európai űripar és az 
űrágazat vállalkozásaival való szoros 
partnerség kialakítása az innováció, a 
foglalkoztatás és a növekedés 
szolgálatában.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az előadó által megfogalmazott célkitűzést ismétli meg és mélyíti el, ezzel 
támogatva a partnerség és a foglalkoztatás szempontjait.

Módosítás 96
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az űrinfrastruktúra kiépítése a 
telepített műholdakban és az előállított 
adatokban kifejezve, figyelembe véve a 
rendelkezésre álló költségvetést.

Or. en
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Indokolás

Mivel az „űrinfrastruktúra” hatályát a rendelet nem határozza meg, nehéz lesz annak
„kiépítését” értékelni. Ezenkívül az ESA által kidolgozott hosszú távú előrejelzésben előírt 
költségvetést lecsökkentették, és azóta nem tették közzé e dokumentum felülvizsgált változatát.

Módosítás 97
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Copernicus program fenntartható és 
megbízható hozzáférést biztosít a világűrbe 
telepített, önálló uniós Föld-megfigyelési 
kapacitásból származó megfigyelési 
adatokhoz, és igénybe veszi, illetve 
szükség esetén kiegészíti, a meglévő 
eszközöket és képességeket. E célkitűzés 
megvalósulását a telepített műholdak 
számában és az előállított adatok 
mennyiségében kifejezett kiépített 
űrinfrastruktúra alapján mérik.

(2) A Copernicus program – következetes 
műszaki szabályok révén – fenntartható és 
megbízható hozzáférést biztosít a világűrbe 
telepített, önálló uniós Föld-megfigyelési 
kapacitásból származó megfigyelési 
adatokhoz, és igénybe veszi, illetve 
szükség esetén kiegészíti, a meglévő és a 
jövőbeni eszközöket és képességeket. E 
célkitűzés megvalósulását a telepített 
műholdak számában és az előállított adatok 
mennyiségében kifejezett kiépített 
űrinfrastruktúra alapján mérik.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. E szolgáltatások között nem lehet 
elsőbbségi sorrendet megállapítani. A 
szolgáltatásokat a szubszidiaritás és az 
arányosság elvével összhangban, a 
nemzeti hatáskörök teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell üzemeltetni. 
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Ennélfogva e szolgáltatásoknak 
decentralizáltnak, kivitelezhetőnek és 
költséghatékonynak kell lenniük, és a 
párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében adott esetben európai szinten 
integrálniuk kell a meglévő tagállami űr-, 
lokális és referenciaadatokat és 
képességeket.

Or. en

Módosítás 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tengermegfigyelési szolgáltatás 
információkat nyújt a fizikai óceán és a 
tengeri ökoszisztémák állapotáról és 
dinamikájáról a világóceánban és az 
európai regionális területeken.

b) A tengermegfigyelési szolgáltatás 
információkat nyújt a fizikai óceán és a 
tengeri ökoszisztémák állapotáról és 
dinamikájáról a világóceánban, a 
sarkvidékeken és az európai regionális 
területeken.

Or. en

Módosítás 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A szárazföld-megfigyelési szolgáltatás a 
biodiverzitás, a talaj, a víz, az erdő és a 
nemzeti erőforrások globális és helyi 
környezetvédelmi felügyeletét, valamint 
általában a környezetvédelmi, agrár-, 
fejlesztési, energia-, várostervezési, 
infrastrukturális és közlekedési politikákat 
támogató információkat nyújt.

c) A szárazföld-megfigyelési szolgáltatás a 
biodiverzitás, a talaj, a víz, a krioszféra, az 
erdő és a nemzeti erőforrások globális és 
helyi környezetvédelmi felügyeletét, 
valamint általában a környezetvédelmi, 
agrár-, fejlesztési, energia-, várostervezési, 
infrastrukturális és közlekedési politikákat 
támogató információkat nyújt.
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Or. en

Módosítás 101
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti szolgáltatásokra vonatkozó 
részletes műszaki portfóliókat is magában 
foglaló hosszú távú tervet fogad el, 
határoz meg és szükség esetén frissít, 
amelyet a 20. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Miután a 
bizottság elfogadta a hosszú távú tervet, a 
Bizottság azt adott esetben az éves 
munkaprogramja keretében nyújtott 
juttatások alapjául használja.

Or. en

Módosítás 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Copernicus űrkomponense a 2. és 
3. cikkben említett célkitűzések elérése 
érdekében a világűrből származó 
megfigyelési adatokat biztosít, amelyeket 
elsősorban a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett operatív szolgáltatásokhoz 
használnak fel. A Copernicus 
űrkomponense az alábbi tevékenységeket 
foglalja magában:

A Copernicus űrkomponense a 2. és 
3. cikkben említett célkitűzések elérése 
érdekében a világűrből származó 
megfigyelési adatokat biztosít, amelyeket 
elsősorban a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett operatív szolgáltatásokhoz 
használnak fel. Az Európai GNSS 
Ügynökség részt vesz az űrkomponens és 
a szolgáltatási komponens 
kidolgozásában. A Copernicus 
űrkomponense az alábbi tevékenységeket 
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foglalja magában:

Or. en

Módosítás 103
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Copernicus űrinfrastruktúra
üzemeltetése, többek között a műholdak 
feladatainak meghatározása, a műholdak 
nyomon követése és ellenőrzése, 
adatfogadás és -feldolgozás, -archiválás és 
-terjesztés, valamint állandó kalibrálás és 
validálás;

– a Copernicus céljait szolgáló programok 
megvalósítása, fenntartása és
üzemeltetése, többek között a műholdak 
feladatainak meghatározása, a műholdak 
nyomon követése és ellenőrzése, 
adatfogadás és -feldolgozás, -archiválás és 
-terjesztés, valamint állandó kalibrálás és 
validálás;

Or. en

Módosítás 104
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Copernicus űrinfrastruktúra
üzemeltetése, többek között a műholdak 
feladatainak meghatározása, a műholdak 
nyomon követése és ellenőrzése, 
adatfogadás és -feldolgozás, -archiválás és 
-terjesztés, valamint állandó kalibrálás és 
validálás;

– a Copernicus céljait szolgáló programok 
megvalósítása, fenntartása és
üzemeltetése, többek között a műholdak 
feladatainak meghatározása, a műholdak 
nyomon követése és ellenőrzése, 
adatfogadás és -feldolgozás, -archiválás és 
-terjesztés, valamint állandó kalibrálás és 
validálás;

Or. en
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Módosítás 105
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a harmadik felek űrprogramjából 
származó és a Copernicus 
űrinfrastruktúrát kiegészítő adatok 
biztosítása, archiválása és terjesztése;

– a Copernicus programmal kapcsolatos
adatokat kiegészítő, közreműködő 
programokból származó adatok 
biztosítása, archiválása és terjesztése;

Or. en

Módosítás 106
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a megfigyelési hiányosságok azonosítása 
és új űrprogramok meghatározása a 
felhasználói követelmények alapján;

– a megfigyelési hiányosságok azonosítása 
és új űrprogramok meghatározása a 
felhasználói követelmények és a meglévő 
vagy tervezett űrinfrastruktúra alapján;

Or. en

Módosítás 107
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a megfigyelési hiányosságok azonosítása 
és új űrprogramok meghatározása a 
felhasználói követelmények alapján;

– a megfigyelési hiányosságok azonosítása 
és új űrprogramok meghatározása a 
validált felhasználói követelmények 
alapján;

Or. en
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Indokolás

A felhasználói követelményeket egyértelműen meg kell határozni, ezért azokat az Európai 
Bizottság által létrehozott hivatalos eljárással validálni kell, mielőtt továbbítják az ESA-hoz.

Módosítás 108
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Copernicus űrkomponens 
korszerűsítését és kiegészítését célzó 
fejlesztések, úgymint az űrinfrastruktúra új 
elemeinek tervezése és beszerzése.

– a Copernicus űrkomponens 
korszerűsítését és kiegészítését célzó 
fejlesztések, úgymint a 2025-től üzembe 
helyezett űrinfrastruktúra új, bővített 
elemeinek tervezése és beszerzése.

Or. en

Módosítás 109
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Copernicus űrkomponens 
korszerűsítését és kiegészítését célzó 
fejlesztések, úgymint az űrinfrastruktúra új 
elemeinek tervezése és beszerzése.

– a Copernicus űrkomponens 
korszerűsítését és kiegészítését célzó 
fejlesztések, úgymint a 2025-től 
üzemeltetésre kerülő űrinfrastruktúra új 
elemeinek tervezése és beszerzése.

Or. en

Módosítás 110
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont



AM\1007961HU.doc 41/68 PE522.817v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Hozzájárulás a műholdak ütközési 
kockázattal szembeni védelméhez.

c) Hozzájárulás a műholdak ütközési 
kockázattal szembeni védelméhez az 
űrmegfigyelést és nyomon követést 
támogató program létrehozásáról szóló 
[XXX] európai parlamenti és tanácsi 
határozat végrehajtása révén.

Or. en

Módosítás 111
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság munkaprogramot fogad el a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 
84. cikkével összhangban. E végrehajtási 
aktust az e rendelet 20. cikkének 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

A Bizottság a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 84. cikke szerinti 
munkaprogramot is elfogadja. E 
végrehajtási aktust az e rendelet 
20. cikkének (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság továbbá egy 
hosszú távú tervet fogad el és tart fenn.

Or. en

Módosítás 112
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program tekintetében a Bizottság 
teljes körű felelősséggel rendelkezik. 
Meghatározza a program prioritásait és 
célkitűzéseit, és ellenőrzi annak 
végrehajtását, különösen a költségek, az 

(1) A Copernicus program tekintetében a 
Bizottság teljes körű felelősséggel 
rendelkezik. Meghatározza a program 
prioritásait és célkitűzéseit, és ellenőrzi 
annak végrehajtását, különösen a 
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ütemezés és a teljesítés tekintetében. költségek, az ütemezés és a teljesítés 
tekintetében, továbbá a végrehajtási 
eredményekről szóló éves jelentésben
megadja a tagállamoknak és az Európai 
Parlamentnek a programra vonatkozó 
lényeges információkat. Egyúttal 
garantálja az Unió biztonsági érdekeit a 
16. cikkel összhangban.

Or. en

Módosítás 113
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program tekintetében a Bizottság 
teljes körű felelősséggel rendelkezik. 
Meghatározza a program prioritásait és 
célkitűzéseit, és ellenőrzi annak 
végrehajtását, különösen a költségek, az 
ütemezés és a teljesítés tekintetében.

(1) A program tekintetében a Bizottság 
teljes körű felelősséggel rendelkezik. A 
felhasználók és az iparág képviselőivel 
összehangoltan meghatározza a program 
prioritásait és célkitűzéseit, és ellenőrzi 
annak végrehajtását, különösen a 
költségek, az ütemezés és a teljesítés 
tekintetében.

Or. fr

Indokolás

A program megfelelő működéséhez elengedhetetlen a termelési lánc valamennyi szereplőjének, 
valamint az adatok és információk felhasználóinak aktív, igazságos és minél korábbi 
részvétele.

Módosítás 114
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság összehangolja az operatív 
szolgáltatásnyújtást és a szolgáltatások 
üzemeltetéséhez szükséges megfigyelési 
infrastruktúrából származó adatok hosszú 
távú elérhetőségét célzó tagállami 
hozzájárulásokat.

(3) A Bizottság összehangolja az operatív 
szolgáltatásnyújtást, valamint a meglévő és 
a jövőbeni szolgáltatások üzemeltetéséhez 
szükséges, a köz- és a magánszektor 
megfigyelési infrastruktúráiból származó 
adatok hosszú távú elérhetőségét célzó 
tagállami hozzájárulásokat egy többéves 
közbeszerzési terv kialakításával és 
végrehajtásával, amelyben a különféle
felbontási osztályokhoz a közreműködő 
programok számára előirányzott teljes 
költségvetés bizonyos hányadát rendelik 
hozzá, mindegyik osztályban fenntartva a 
versenykörnyezetet.

Or. en

Módosítás 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság támogatja a Copernicus-
szolgáltatások folyamatos fejlesztését. Az 
Európai GNSS Ügynökséget megbízzák e 
szolgáltatások fejlesztésének 
koordinálásával.

Or. en

Módosítás 116
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság olyan mechanizmust és 
konzultációt tart fenn, amely a 
felhasználók átlátható és rendszeres 
bevonására szolgál, és lehetővé teszi a 
felhasználók igényeinek uniós és nemzeti 
szintű figyelembevételét.

(5) A Bizottság olyan mechanizmust és 
konzultációt tart fenn, amely a 
felhasználók és valamennyi érdekelt fél
átlátható és rendszeres bevonására szolgál, 
és lehetővé teszi a felhasználók igényeinek 
uniós és nemzeti szintű figyelembevételét.

Or. fr

Indokolás

A program megfelelő működéséhez elengedhetetlen a termelési lánc valamennyi szereplőjének, 
valamint az adatok és információk felhasználóinak aktív, igazságos és minél korábbi 
részvétele.

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság a programmal 
kapcsolatos minden lényeges információt 
időben biztosít az Európai Parlament és a 
tagállamok részére, különös tekintettel a 
kockázatkezeléshez, az összköltségekhez, a 
Copernicus-infrastruktúra minden 
lényeges elemének éves üzemeltetési 
költségeihez, az ütemezéshez, a 
teljesítményhez és a közbeszerzéshez 
fűződő információkra. Ezeket az 
információkat a Copernicus-bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 118
Maria Da Graça Carvalho
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság a programmal 
kapcsolatos minden lényeges információt 
időben biztosít az Európai Parlament és a 
tagállamok részére, különösen a 
kockázatkezelés, a költségek, az ütemezés 
és a teljesítmény vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 119
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
teljes mértékben figyelembe vegyék a 
magánszektor által a Copernicus program 
átfogó célkitűzéseinek megvalósításához 
nyújtott hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 120
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az Európai Űrügynökség szerepe
(1) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjával 
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összhangban a Bizottság a hatáskör 
átruházásáról szóló megállapodást köt az 
Európai Űrügynökséggel, amely a 
Bizottság által az Európai Űrügynökségre 
ruházandó, a következőkkel kapcsolatos 
feladatokra vonatkozó általános 
feltételeket állapítja meg:
a) a Copernicus rendszer 
űrkomponensének kialakítása, fejlesztése 
és beszerzése;
b) az űrkomponens 
rendszerarchitektúrájának meghatározása 
a felhasználói követelmények alapján;
c) a rábízott pénzeszközök kezelése;
d) a nyomon követési és az ellenőrzési 
eljárások;
e) a Copernicus céljait szolgáló 
programok üzemeltetésére irányuló 
közbeszerzési eljárás egy megfelelő szerv 
által történő megszervezése, az 
EUMETSAT által működtetett programok 
kivételével.
A 966/2012/EU, Euratom költségvetési 
rendelet 60. cikkével összhangban a 
Copernicus program űrkomponensének 
fejlesztését illetően az ESA 
ajánlatkérőként jár el, és jogában áll 
döntéseket hozni az Ügynökségre ruházott 
közbeszerzési feladatok végrehajtása és 
koordinálása tekintetében.
A hatáskör átruházásáról szóló 
megállapodást egyeztetés céljából 
bemutatják a Copernicus-bizottságnak, és 
közlik az Európai Parlamenttel.
Az ESA rendszeresen tájékoztatja a 
Bizottságot a tervekről, a költségekről és 
az ütemezésről – a tervezett 
költségvetések, a teljesítés és az időrend 
közötti eltérés esetén meghozandó 
kiigazító intézkedések megjelölése mellett.

Or. en



AM\1007961HU.doc 47/68 PE522.817v01-00

HU

Indokolás

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.

Módosítás 121
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az Európai Űrügynökség szerepe
(1) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjával 
összhangban a Bizottság a hatáskör 
átruházásáról szóló megállapodást köt az 
Európai Űrügynökséggel, amely a 
Bizottság által az Európai Űrügynökségre 
ruházandó, a következőkkel kapcsolatos 
feladatokra vonatkozó általános 
feltételeket állapítja meg:
a) a Copernicus rendszer 
űrkomponensének kialakítása, fejlesztése 
és beszerzése;
b) az űrkomponens 
rendszerarchitektúrájának meghatározása 
a felhasználói követelmények alapján;
c) a rábízott pénzeszközök kezelése;
d) a nyomon követési és az ellenőrzési 
eljárások;
e) megfelelő átmeneti időszakot követően 
– az EUMETSAT által működtetett 
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Sentinel műholdak kivételével – a Sentinel 
műholdak üzemeltetésének egy illetékes és 
költséghatékonyan működő üzemeltetőre 
történő átruházásának előkészítése.
A 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikkével összhangban az ESA a 
szervezetre átruházott, szerződés-
odaítéléssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtása és koordinálása 
vonatkozásában döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező ajánlatkérőként 
jár el a Copernicus rendszer 
űrkomponensének fejlesztése terén.
A hatáskör átruházásáról szóló 
megállapodást egyeztetés céljából 
bemutatják a Copernicus-bizottságnak, és 
közlik az Európai Parlamenttel.
Az ESA rendszeresen tájékoztatja a 
Bizottságot a tervekről, a költségekről és 
az ütemezésről – a tervezett 
költségvetések, a teljesítés és az időrend 
közötti eltérés esetén meghozandó 
kiigazító intézkedések megjelölése mellett.

Or. de

Indokolás

A Sentinel műholdak üzemeltetése – megfelelő átmeneti időszakot követően – nem lehet az 
ESA mint kutatóintézet fő feladata.

Módosítás 122
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos 
jellege és az uniós szerv különleges 
szakértelme megfelelően indokolja, a 
Bizottság részben vagy teljes körűen 
illetékes uniós szervekre ruházhatja a 
4. cikkben ismertetett végrehajtási 

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos 
jellege és a különleges szakértelem, 
felhatalmazás, működési és irányítási 
kapacitás megfelelően indokolja, a 
Bizottság részben vagy teljes körűen 
illetékes uniós szervekre ruházhatja a 4. 
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feladatokat. Ilyen ügynökségek többek 
között a következők:

cikkben ismertetett végrehajtási 
feladatokat. Ilyen szervek többek között a 
következők:

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos 
jellege és az uniós szerv különleges 
szakértelme megfelelően indokolja, a 
Bizottság részben vagy teljes körűen 
illetékes uniós szervekre ruházhatja a 
4. cikkben ismertetett végrehajtási 
feladatokat. Ilyen ügynökségek többek 
között a következők:

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos 
jellege és az uniós szerv különleges 
szakértelme megfelelően indokolja, a 
Bizottság részben vagy teljes körűen 
illetékes uniós szervekre és európai 
szervezetekre ruházhatja a 4. cikkben 
ismertetett végrehajtási feladatok
koordinálását. Ilyen szervezetek többek 
között a következők:

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Európai Középtávú Előrejelző 
Központ (ECMWF).

Or. en
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Módosítás 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Európai GNSS Ügynökség (GSA).

Or. en

Módosítás 126
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Európai GNSS Ügynökség (GSA).

Or. en

Indokolás

A GSA már bizonyította tapasztaltságát, ezért fel kell ruháznii bizonyos irányítási 
feladatokkal. Ez pozitív hatást gyakorolhat az uniós költségvetésre. A helymeghatározási 
adatokat (Galileo) a beérkező Föld-megfigyelési adatokon alapuló tematikus információkkal 
(Copernicus) együtt kell felhasználni. Szoros együttműködést és koordinációt kell 
megvalósítani a programok alkalmazásainak és szolgáltatásainak kidolgozásakor. A 
biztonsági kérdések, a felhasználók engedélyezése, a PR és a marketing területén, valamint 
egyéb területeken szinergiák jöhetnek létre.

Módosítás 127
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós szerv kiválasztásakor 
megfelelően figyelembe kell venni a 

(2) Az uniós szerv kiválasztásakor 
megfelelően figyelembe kell venni a piaci 
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feladatok átruházásából eredő 
költséghatékonyságot és az adott szerv 
irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi 
és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.

helyzetet és a feladatok átruházásából 
eredő költséghatékonyságot és az adott 
szerv irányítási szerkezetére, valamint 
pénzügyi és emberi erőforrásaira gyakorolt 
hatást.

Or. fr

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a magánkezdeményezéseket ne váltsa fel az állami fellépés, és 
biztosítani kell az érintett piac európai szintű vállalkozásaival való szoros együttműködést.

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen uniós szerveknek – a 
közbeszerzési elvekkel összhangban –
versenyeztetniük kell a rájuk bízott 
tevékenységeket.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Csak uniós szervek vagy nemzetközi 
szervezetek választhatók ki szolgáltatások 
üzemeltetőiként.

Or. en
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Módosítás 130
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság részben vagy teljes körűen 
az ESA-ra és a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezetére 
(EUMETSAT) ruházhatja az 5. cikk 
a) pontjában ismertetett űrkomponens 
üzemeltetési feladatait.

(5) A Bizottság részben vagy teljes körűen 
az ESA-ra és a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezetére 
(EUMETSAT) ruházhatja az 5. cikk 
a) pontjában ismertetett űrkomponens 
üzemeltetési feladatait. Az ESA emellett az 
európai költségvetés felhasználásának 
optimalizálása érdekében előkészíti a 
Copernicus céljait szolgáló (nem az 
EUMETSAT által üzemeltetett) 
programok üzemeltetésének megfelelő 
szervezetekre való átruházását, beleértve a 
magánszolgáltatóknak való kiszervezést is.

Or. fr

Módosítás 131
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság részben vagy teljes körűen 
az ESA-ra és a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezetére 
(EUMETSAT) ruházhatja az 5. cikk 
a) pontjában ismertetett űrkomponens 
üzemeltetési feladatait.

(5) A Bizottság részben vagy teljes körűen 
az ESA-ra és a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezetére 
(EUMETSAT) ruházza az 5. cikk 
a) pontjában ismertetett űrkomponens 
üzemeltetési feladatait, e szervezetek 
szakértelme alapján.

Or. en
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Módosítás 132
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Bizottság az Európai 
Parlamenttel és a tagállamokkal 
együttműködve 2015-ig felméri, hogy a 
GSA a Föld-megfigyelési kiválósági 
központokkal való szoros együttműködés 
keretében a jövőben milyen szerepet 
tölthet be a Copernicus program 
végrehajtásában.

Or. de

Módosítás 133
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Copernicus-adatokhoz és -
információkhoz teljes körű, nyílt és 
díjmentes hozzáférést kell biztosítani az
alábbi korlátozásokra figyelemmel:

(1) A Copernicus-adatokhoz és -
információkhoz minden részt vevő 
tagállam számára teljes körű, nyílt és 
díjmentes hozzáférést kell biztosítani 
katasztrófahelyzet esetére és fejlesztési 
támogatás céljára. Minden más esetben az 
adatvédelmen és az 
információmegosztásra vonatkozó 
kiegyensúlyozott feltételeken alapuló 
hozzáférési politikát kell alkalmazni. A 
teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférési 
politika egyéb korlátozásai közé tartoznak 
például az alábbiak:

Or. fr
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Indokolás

Ez a módosítás az előadó módosítását veszi át, és azt a viszonosságon alapuló megközelítés 
alkalmazási körének pontosításával és átfogalmazásával igazítja ki.

Módosítás 134
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Copernicus-adatokhoz és -
információkhoz teljes körű, nyílt és
díjmentes hozzáférést kell biztosítani az 
alábbi korlátozásokra figyelemmel:

A Copernicus programmal kapcsolatos 
adatokhoz és a Copernicus-
információkhoz teljes körű, nyílt és 
díjmentes hozzáférést kell biztosítani az 
alábbi korlátozásokra figyelemmel:

Or. en

Módosítás 135
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelet hatálybalépésétől számított 
legfeljebb két éven belül a Bizottság 
megvizsgálja és elemzi ezen adatkezelési 
politika európai adat- és szolgáltatási 
piacra gyakorolt hatását, és ennek 
keretében valamennyi érdekelt féllel teljes 
körű konzultációt folytat; ez a vizsgálat 
adott esetben az adatkezelési politika 
felülvizsgálatához vezet.

Or. fr
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Módosítás 136
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelet hatálybalépésétől számított 
legfeljebb két év elteltével a Bizottság 
megvizsgálja és elemzi ezen adatkezelési 
politika európai adat- és szolgáltatási 
piacra gyakorolt hatását, ideértve 
valamennyi érintett fél megkérdezését is. 
Ez a vizsgálat adott esetben az 
adatkezelési politika módosításához vezet.

Or. de

Indokolás

A Copernicus-adatok díjmentes rendelkezésre bocsátásának hatásai jelenleg még nem 
állapíthatók meg. Ezért két évvel a rendelet hatálybalépését követően értékelést kell végezni, 
amelynek eredményei nem megjósolhatók.

Módosítás 137
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Uniónak és tagállamainak biztonsági 
érdekei és külkapcsolatai;

törölve

Or. en

Módosítás 138
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Uniónak és tagállamainak biztonsági 
érdekei és külkapcsolatai;

c) az Uniónak és tagállamainak biztonsági 
érdekei;

Or. en

Módosítás 139
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Az adatkezelési politika felülvizsgálata

A Bizottság legkésőbb 2016. június 30-ig a 
vonatkozó érdekelt felekkel konzultálva 
felülvizsgálja, hogy ez az adatkezelési 
politika milyen hatást gyakorol az európai 
adat- és szolgáltatási piacra. Adott esetben 
a felülvizsgálat az adatkezelési politika 
módosításához vezet.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e rendelet keretében felülvizsgálják az adatkezelési politikát annak feltárása 
érdekében, hogy az adatkezelési politika milyen hatást gyakorol a Föld-megfigyelési adatok 
piacára. 

Módosítás 140
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)



AM\1007961HU.doc 57/68 PE522.817v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Meglévő adat-hozzáférési jogok

Az ESA GMES-űrkomponensre 
vonatkozó programjában részt vevő 
államoknak a Copernicus Sentinel-
adatokhoz való hozzáféréshez való jogát 
tiszteletben kell tartani.

Or. en

Indokolás

A GMES-űrkomponensre vonatkozó programot az uniós és az ESA-tagállamok közösen 
finanszírozzák. A rendelet rendelkezne a program keretében létrehozott javak tulajdonjogának 
Unióra történő átruházásáról. Az ESA-tagállamok hozzájárulásának biztosítása érdekében az 
adatokhoz való hozzáférési jogukat az Uniónak el kell ismernie.

Módosítás 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Copernicus céljait szolgáló 
infrastruktúra biztonsági szempontjainak 
végrehajtásával az Európai GNSS 
Ügynökséget kell megbízni. Más
körülmények között a biztonsági 
szempontok végrehajtásával ezt az 
Ügynökséget indokolt esetben kell 
megbízni.

Or. en

Módosítás 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Copernicus program keretében 
létrehozott vagy kifejlesztett tárgyi 
eszközök és immateriális javak 
összességének az Unió vagy egy erre a 
célra kijelölt szerv vagy alap tulajdonát 
kell képeznie, a fennálló tulajdonjogokra 
vonatkozóan – adott esetben – harmadik 
felekkel kötött megállapodásokra is 
figyelemmel.

(1) A Copernicus program keretében 
létrehozott vagy kifejlesztett tárgyi 
eszközök és immateriális javak 
összességének az Unió vagy egy erre a 
célra kijelölt szerv tulajdonát kell képeznie, 
a fennálló tulajdonjogokra vonatkozóan –
adott esetben – harmadik felekkel kötött 
megállapodásokra is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 143
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Segítségnyújtás a Bizottságnak Felhasználói fórum

Or. en

Módosítás 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a végfelhasználók 
képviselői, különösen biztonsági 
kérdésekben független szakértők és az 
érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban 
a nemzeti űrügynökségek képviselői 
segíthetik, hogy biztosítsák számára a 
szükséges műszaki és tudományos 

törölve
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szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

Or. en

Módosítás 145
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a végfelhasználók 
képviselői, különösen biztonsági 
kérdésekben független szakértők és az 
érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a 
nemzeti űrügynökségek képviselői 
segíthetik, hogy biztosítsák számára a 
szükséges műszaki és tudományos 
szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

(1) A Bizottságot egy külön testület (a
„felhasználói fórum”) segítheti, amely 
egyesíti a köztes és végfelhasználók 
képviselőit, különösen biztonsági 
kérdésekben független szakértőket és az 
érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a 
nemzeti űrügynökségek képviselőit, hogy 
biztosítsák számára a szükséges műszaki és 
tudományos szakértelmet és felhasználói 
visszajelzést. Megfigyelőként más 
érdekeltek is meghívhatók.

Or. en

Módosítás 146
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a végfelhasználók 
képviselői, különösen biztonsági 
kérdésekben független szakértők és az 
érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a 
nemzeti űrügynökségek képviselői 
segíthetik, hogy biztosítsák számára a 
szükséges műszaki és tudományos 
szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

(1) A Bizottságot a köz- és 
magánszférabeli végfelhasználók 
képviselői, különösen biztonsági 
kérdésekben független szakértők, az ipar 
képviselői és az érintett nemzeti 
ügynökségek, elsősorban a 
nemzeti/regionális űrügynökségek vagy 
ezek szervezeteinek képviselői segíthetik, 
hogy biztosítsák számára a szükséges 
műszaki és tudományos szakértelmet és 
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felhasználói visszajelzést.

Or. en

Módosítás 147
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a végfelhasználók 
képviselői, különösen biztonsági 
kérdésekben független szakértők és az 
érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a 
nemzeti űrügynökségek képviselői 
segíthetik, hogy biztosítsák számára a 
szükséges műszaki és tudományos 
szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

(1) A Bizottságot a végfelhasználók 
képviselői és valamennyi érdekelt fél, 
különösen biztonsági kérdésekben 
független szakértők és az érintett nemzeti 
ügynökségek, elsősorban a nemzeti 
űrügynökségek képviselői segíthetik, hogy 
biztosítsák számára a szükséges műszaki és 
tudományos szakértelmet és felhasználói 
visszajelzést.

Or. fr

Indokolás

A program megfelelő működéséhez elengedhetetlen a termelési lánc valamennyi szereplőjének, 
valamint az adatok és információk felhasználóinak aktív, igazságos és minél korábbi 
részvétele.

Módosítás 148
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felhasználói fórum elnökségi és 
titkársági feladatait a Bizottság látja el. A 
felhasználói fórum elfogadja saját eljárási 
szabályzatát. Az Európai Parlament, a 
Tanács és a Copernicus-bizottság teljes 
körű tájékoztatás kap a fórum 
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eljárásairól.

Or. en

Módosítás 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságot különösen egy, a 
Copernicus program felhasználóiból álló 
szakértői csoport (a „felhasználói fórum”) 
segítheti a felhasználói követelmények 
azonosítása, meghatározása és validálása, 
valamint a felhasználói elégedettség 
ellenőrzése terén.

Or. en

Módosítás 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottságot a Copernicus program 
hatásköréhez tartozó különböző 
szakterületeknek az érdekeltek széles körét 
képviselő, független szakértői – többek 
között a Copernicus program 
felhasználóinak képviselői – és az 
űrpolitikáért felelős nemzeti szervek 
segíthetik, hogy biztosítsák számára a 
szükséges műszaki és tudományos 
szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

Or. en
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Módosítás 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Copernicus-bizottságot teljes 
körűen tájékoztatni kell a Bizottság 
számára nyújtott szaktanácsadásról.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Közbeszerzés

(1) A Bizottság a közbeszerzési eljárás 
során biztosítja a méltányosság, a verseny 
és az átláthatóság legmagasabb szintjét, és 
az eljárás eredményéről megfelelően 
tájékoztatja a Copernicus-bizottságot.
(2) Az ajánlattevők a szerződés egy részét 
az alvállalkozásba adás megfelelő 
szintjein folytatott, versenyeztetésen 
alapuló pályáztatás útján alvállalkozásba 
adják, különösen kkv-k, kisebb 
rendszerintegrátorok és új piaci belépők 
számára:
a) megfelelően indokolt esetek kivételével 
(pl. hordozóeszközök) az alvállalkozásba 
adás minimális szintje nem lehet 
alacsonyabb a szerződés összértékének 
40%-ánál;
b) az egyes tevékenységek számára 
biztosított költségvetés arányos a 
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tevékenység műszaki hatályával, a 
tevékenységek mérete és száma pedig 
lehetővé teszi a nyílt hozzáférést és a 
tisztességes versenyt.
(3) Megfelelő intézkedéseket kell tenni 
(munkacsomagok mérete, a szerződés 
időtartama és az átadással kapcsolatos 
kérdések) az erőfölénnyel való visszaélés 
és az egyedüli beszállítótól való függőség
elkerülése érdekében.
(4) A szolgáltatások üzemeltetői (az uniós 
és európai vagy kormányközi szervek) 
végzik a szolgáltatást alkotó 
tevékenységek alvállalkozásba adását:
a) olyan méretű és számú tevékenységek 
esetében, amelyek lehetővé teszik a nyílt 
hozzáférést és a tisztességes versenyt, a 
monopóliumok elkerülését, valamint 
közép- és hosszú távon a megfelelő szintű 
rugalmasság biztosítását;
b) megfelelően megindokolva minden 
olyan munkacsomagot, amelyet a 
szervezeten belül tartanak, és nem nyitnak 
meg a külső verseny előtt.

Or. en

Módosítás 153
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Copernicus-bizottság különböző 
felállásokban ülésezhet, hogy konkrét 
ügyeket, nevezetesen a biztonsághoz 
(„biztonsági tanács”), a Copernicus 
alapfelhasználóinak nézeteihez 
(„felhasználói fórum), valamint e rendelet 
5. cikke („űrkomponens”) értelmében az 
ESA-ra ruházott vagy az ESA-val 
összehangolt feladatokhoz kapcsolódó 
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kérdéseket vitasson meg.
A Copernicus-bizottság a tagállamok és a 
Bizottság jelöltjeiből álló szakértői 
csoportokat hozhat létre, amelyek a 
program meghatározott témáival 
foglalkoznak, különösen azokon a 
tematikus területeken, amelyekre a 4. cikk 
(1) bekezdésében foglalt szolgáltatások 
irányulnak.

Or. en

Módosítás 154
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2018. június 30-
ig értékelő jelentést készít a Copernicus 
program keretében finanszírozott feladatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról azok 
eredménye és hatásai, európai 
többletértéke, valamint az erőforrás-
felhasználás hatékonysága tekintetében. Az 
értékelés különösen arra tér ki, hogy a 
célkitűzések továbbra is érvényesek-e, 
valamint hogy az intézkedések hogyan 
járulnak hozzá a 2. és 3. cikkben 
ismertetett célkitűzésekhez.

(1) A Bizottság legkésőbb 2017. január 1-
jéig értékelő jelentést készít a Copernicus 
program keretében finanszírozott feladatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról azok 
eredménye és hatásai, európai 
többletértéke, valamint az erőforrás-
felhasználás hatékonysága tekintetében. Az 
értékelés különösen arra tér ki, hogy a 
célkitűzések továbbra is érvényesek-e, 
valamint hogy az intézkedések hogyan 
járulnak hozzá a 2. és 3. cikkben 
ismertetett célkitűzésekhez. Az értékelés 
magában foglalja a 14. cikk által az 
európai adat- és szolgáltatási piacra 
gyakorolt hatás elemzését, és adott esetben 
e rendelet módosítására irányuló 
javaslatokat tartalmaz. 

Or. en

Módosítás 155
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2018. június 30-
ig értékelő jelentést készít a Copernicus 
program keretében finanszírozott feladatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról azok 
eredménye és hatásai, európai 
többletértéke, valamint az erőforrás-
felhasználás hatékonysága tekintetében. Az 
értékelés különösen arra tér ki, hogy a 
célkitűzések továbbra is érvényesek-e, 
valamint hogy az intézkedések hogyan 
járulnak hozzá a 2. és 3. cikkben 
ismertetett célkitűzésekhez.

(1) A Bizottság legkésőbb 2016. június 30-
ig értékelő jelentést készít a Copernicus 
program keretében finanszírozott feladatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról azok 
eredménye és hatásai, európai 
többletértéke, valamint az erőforrás-
felhasználás hatékonysága tekintetében. Az 
értékelés különösen arra tér ki, hogy a 
célkitűzések továbbra is érvényesek-e, 
valamint hogy az intézkedések hogyan 
járulnak hozzá a 2. és 3. cikkben 
ismertetett célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 156
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2016. június 30-ig időközi 
értékelő jelentést kell benyújtani. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a lehetséges 
költségtöbbletek pontos kimutatását.

Or. en

Módosítás 157
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az értékelő jelentés részletesebben 
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megvizsgálja, hogy a Copernicus program 
szervezeti struktúrája, szolgáltatásainak 
hatóköre, valamint adat- és 
információkezelési politikája optimális-e, 
vagy azokat hozzá kell igazítani az új 
fejleményekhez. A jelentés megvizsgálja 
továbbá a program eredményességét és 
hatékonyságát, valamint a 2. és 3. cikkben 
említett célkitűzésekhez való 
hozzájárulását.

Or. de

Indokolás

A 22. cikkhez fűzött módosítás célja egyrészről a felhasználói közösségek bevonásával 
megvalósuló kiigazítás és optimalizálás, másrészről pedig a Copernicus program 
folytonosságának időben történő biztosítása még a többéves pénzügyi keret lejárta előtt.

Módosítás 158
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) [A szöveg hatálybalépésétől számított 
két év elteltével] a Bizottság értékelő 
jelentést készít a Copernicus programhoz 
fűződő adat- és információkezelési 
politikáról, figyelembe véve a programnak 
a gazdaság egészét érintő eredményeit és 
előnyeit, valamint a kapcsolódó piacokra 
gyakorolt hatásait.

Or. fr

Indokolás

A Copernicus programmal kapcsolatos új adat- és információkezelési politika 
következményeinek nyomon követése elengedhetetlen annak érdekében, hogy mielőbb 
értékelhessék e politika gazdaságra és európai űriparra gyakorolt hatásait.
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Módosítás 159
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az értékelő jelentés eredményeit 
beépítik a szóban forgó rendelet 
átdolgozásáról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatba, amelyet a Bizottság 
legkésőbb 2020. január 1-jéig előterjeszt.

Or. de

Módosítás 160
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
értékelést az üzemeltetőkkel szoros 
együttműködésben végzi el, míg a 
Copernicus program felhasználói 
közösségei megvizsgálják a program 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint a 2. és 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez való hozzájárulását. A 
Bizottság ezen értékelések eredményeit 
közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(2) A Bizottság az (1) és az (1a)
bekezdésben említett értékelést az 
üzemeltetőkkel és a Copernicus 
felhasználói közösségekkel szoros 
együttműködésben végzi el. A Bizottság 
ezen értékelések eredményeit közli az 
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Or. de

Módosítás 161
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az elfogadástól számított 2 éven belül 
el kell végezni a Copernicus adat- és 
információkezelési politikájának időközi 
felülvizsgálatát, hogy értékeljék e politika 
által a gazdasági előnyök biztosítására 
gyakorolt hatást.

Or. en


