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Poprawka 44
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Globalny monitoring środowiska i 
bezpieczeństwa (GMES) był kierowaną 
przez Unię inicjatywą polegającą na 
monitorowaniu Ziemi, realizowaną we 
współpracy z państwami członkowskimi i z 
Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). 
Początki GMES sięgają do maja 1998 r., 
kiedy to instytucje zaangażowane w rozwój 
działalności kosmicznej w Europie złożyły 
wspólną deklarację znaną jako „deklaracja 
z Baveno”. W deklaracji wzywa się do 
długoterminowego zaangażowania w 
rozwój usług monitorowania środowiska 
opartego na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej z wykorzystaniem umiejętności 
i technologii europejskich oraz dalszym ich 
rozwojem. W 2005 r. Unia dokonała 
strategicznego wyboru dotyczącego 
rozwoju niezależnego europejskiego 
potencjału w zakresie obserwacji Ziemi w 
celu świadczenia usług w dziedzinie 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa8, co 
ostatecznie doprowadziło do przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 
2010 r. w sprawie europejskiego programu 
monitorowania Ziemi (GMES) i 
początkowej fazy jego realizacji (lata 
2011–2013)9.

(1) Globalny monitoring środowiska i 
bezpieczeństwa (GMES) był kierowaną 
przez Unię inicjatywą polegającą na 
monitorowaniu Ziemi, realizowaną we 
współpracy z państwami członkowskimi i z 
Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). 
Początki GMES sięgają do maja 1998 r., 
kiedy to instytucje zaangażowane w rozwój 
działalności kosmicznej w Europie złożyły 
wspólną deklarację znaną jako „deklaracja 
z Baveno”. W deklaracji wzywa się do 
długoterminowego zaangażowania w 
rozwój usług monitorowania środowiska 
opartego na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej z wykorzystaniem umiejętności 
i technologii europejskich oraz dalszym ich 
rozwojem. W 2005 r. Unia dokonała 
strategicznego wyboru dotyczącego 
rozwoju wspólnie z ESA niezależnego 
europejskiego potencjału w zakresie 
obserwacji Ziemi w celu świadczenia usług 
w dziedzinie ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa8, co ostatecznie 
doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w 
sprawie europejskiego programu 
monitorowania Ziemi (GMES) i 
początkowej fazy jego realizacji (lata 
2011–2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final z 10.11.2005. 8 COM(2005)0565 final z 10.11.2005.
9 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1. 9 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Od chwili powstania GMES był wspólnym programem UE–ESA kierowanym przez UE. Za 
pośrednictwem ESA sfinansowano dotychczas około 60% inwestycji w sektorze kosmicznym.

Poprawka 45
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem programu Copernicus jest 
dostarczanie dokładnych i rzetelnych 
informacji z dziedziny środowiska i 
bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb 
użytkowników i stanowiących wsparcie dla 
innych obszarów polityki Unii, w 
szczególności rynku wewnętrznego, 
transportu, środowiska, energii, ochrony 
ludności, współpracy z państwami trzecimi 
i pomocy humanitarnej. Program 
Copernicus opiera się na istniejącym 
potencjale europejskim i nowych, wspólnie 
wypracowanych aktywach.

(5) Celem programu Copernicus jest
dostarczanie dokładnych i rzetelnych 
informacji z dziedziny środowiska, 
dostosowanych do potrzeb użytkowników i 
stanowiących wsparcie dla innych 
obszarów polityki Unii, w szczególności 
rynku wewnętrznego, transportu, 
środowiska, energii, ochrony ludności,
współpracy z państwami trzecimi i pomocy 
humanitarnej. Program Copernicus opiera 
się na istniejącym potencjale europejskim i 
nowych, wspólnie wypracowanych 
aktywach.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W możliwie największym zakresie w 
programie należy wykorzystać potencjał 
państw członkowskich dotyczący 
prowadzenia obserwacji z przestrzeni 
kosmicznej i świadczenia usług w tej 
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dziedzinie. W programie należy również 
wykorzystać potencjał inicjatyw 
komercyjnych w Europie, przyczyniając 
się tym samym również do rozwoju 
solidnego komercyjnego sektora 
kosmicznego w Europie.

Or. en

Poprawka 47
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wdrażanie programu Copernicus 
powinno odbywać się w sposób zgodny z 
innymi stosownymi instrumentami i 
działaniami Unii, w szczególności z 
działaniami związanymi ze zmianami w 
środowisku i zmianą klimatu, 
instrumentami w dziedzinie 
bezpieczeństwa, ochrony danych 
osobowych, konkurencyjności i innowacji, 
spójności, badań, transportu, konkurencji i 
współpracy międzynarodowej, z 
programem dotyczącym Europejskiego 
Globalnego Systemu Nawigacji 
Satelitarnej (GNSS). Dane programu 
Copernicus powinny być spójne z 
referencyjnymi danymi przestrzennymi 
państw członkowskich oraz wspierać 
rozwój infrastruktury informacji 
przestrzennej w Unii, ustanowionej 
dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2007 r. ustanawiającą infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)10. Program 
Copernicus powinien również uzupełniać 
Wspólny System Informacji o Środowisku 
(SEIS) oraz działania Unii w zakresie 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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reagowania kryzysowego.
__________________ __________________
10 Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1. 10 Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

Or. en

Poprawka 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu uzyskania jego maksymalnej 
skuteczności i zwielokrotnienia jego 
wpływu program Copernicus powinien 
wykorzystywać zdolności państw 
członkowskich do działania w przestrzeni 
kosmicznej, jak również potencjał 
istniejących w Europie przedsięwzięć 
komercyjnych, oraz czerpać z nich 
korzyści.

Or. es

Poprawka 49
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
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in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Ponadto dostępność 
europejskiego systemu satelitów 
przekazywania danych dla satelitów 
Sentinel programu Copernicus (EDRS) 
przyspieszy transmisję danych, tym samym 
poprawiając pod względem ilościowym i 
jakościowym możliwości zaspokojenia 
rosnącego zapotrzebowania użytkowników 
na uzyskiwanie danych w czasie prawie 
rzeczywistym. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien służyć 
wspieraniu działań mających na celu 
ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

__________________ __________________
11 Dz.U. L z , s. . 11 Dz.U. L z , s. .

Or. fr

Poprawka 50
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
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ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Ponadto należy korzystać z 
europejskiego systemu satelitów 
przekazywania danych (European Data 
Relay Satellite System - EDRS), który 
przyspieszy transmisję danych z satelitów 
Sentinel i umożliwi zaspokojenie coraz 
większego popytu na dane w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego. Świadczenie 
usług operacyjnych zależy od 
prawidłowego funkcjonowania, stałej 
dostępności i bezpieczeństwa komponentu 
kosmicznego programu Copernicus.
Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11

__________________ __________________
11 Dz.U. L z , s. . 11 Dz.U. L z , s. .

Or. de

Uzasadnienie

System EDRS, mający formę partnerstwa publiczno-prywatnego między Europejską Agencją 
Kosmiczną (ESA) i firmami europejskimi, zapewnia szybką transmisję dużych ilości danych 
po tzw. autostradach danych w przestrzeni kosmicznej. Satelity programu Copernicus Sentinel 
1 i 2 będą korzystać z tego systemu.

Poprawka 51
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Ponadto dostępność 
europejskiego satelitarnego systemu 
przekazywania danych dla satelitów 
Sentinel programu Copernicus 
przyspieszy transmisję danych, dodatkowo 
zwiększając tym samym możliwości 
zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania 
użytkowników na uzyskiwanie danych w
czasie prawie rzeczywistym. Świadczenie 
usług operacyjnych zależy od 
prawidłowego funkcjonowania i 
bezpieczeństwa komponentu kosmicznego 
programu Copernicus. Największym 
zagrożeniem dla komponentu kosmicznego 
Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z 
innymi satelitami i śmieciami 
kosmicznymi. W związku z tym program 
Copernicus powinien służyć wspieraniu 
działań mających na celu ograniczenie 
takiego ryzyka, w szczególności poprzez 
wkład do programu ustanowionego decyzją 
[XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającą program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych11.

__________________ __________________
11 Dz.U. L z , s. . 11 Dz.U. L z , s. .

Or. en

Poprawka 52
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Ponadto dostępność 
europejskiego systemu satelitów 
przekazywania danych (European Data 
Relay Satellite System - EDRS) 
przyspieszy transmisję danych z satelitów 
Sentinel programu Copernicus, 
odpowiadając tym samym na rosnący 
popyt na dane wśród użytkowników w 
czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Świadczenie usług operacyjnych zależy od 
prawidłowego funkcjonowania i 
bezpieczeństwa komponentu kosmicznego 
programu Copernicus. Największym 
zagrożeniem dla komponentu kosmicznego 
Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z 
innymi satelitami i śmieciami 
kosmicznymi. W związku z tym program 
Copernicus powinien zatem służyć 
wspieraniu działań mających na celu 
ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11

__________________ __________________
11 Dz.U. L z , s. . 11 Dz.U. L z , s. .

Or. de
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Uzasadnienie

Udostępnianie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oznaczać będzie znaczne 
usprawnienie usług w ramach programu Copernicus. Istotną rolę będzie tu odgrywać 
europejski system satelitów przekazywania danych.

Poprawka 53
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez przekazanie, wraz z 
systemami EGNOS/Galileo, największego 
wkładu do programu ustanowionego 
decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającą program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych11.

__________________ __________________
11 Dz.U. L z , s. . 11 Dz.U. L z , s. .
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Or. en

Poprawka 54
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął 
swoje cele, powinien opierać się na 
autonomicznym potencjale Unii w zakresie 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej oraz świadczyć usługi 
operacyjne w dziedzinie środowiska, 
ochrony ludności i bezpieczeństwa. W 
ramach programu należy również 
wykorzystywać dostępne dane gromadzone 
in situ, dostarczane przez państwa 
członkowskie. Świadczenie usług 
operacyjnych zależy od prawidłowego 
funkcjonowania i bezpieczeństwa 
komponentu kosmicznego programu 
Copernicus. Największym zagrożeniem dla 
komponentu kosmicznego Copernicus jest 
rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i 
śmieciami kosmicznymi. W związku z tym 
program Copernicus powinien zatem 
służyć wspieraniu działań mających na 
celu ograniczenie takiego ryzyka, w 
szczególności poprzez wkład do programu 
ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych11.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

__________________ __________________
11 Dz.U. L z , s. . 11 Dz.U. L z , s. .

Or. en
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Poprawka 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Program Copernicus powinien być 
realizowany z poszanowaniem 
najwyższych standardów przejrzystości i 
skuteczności. Nadrzędne znaczenie ma 
stosowanie zasad udzielania zamowień 
publicznych. W celu maksymalnego 
wykorzystania inwestycji publicznych i 
zagwarantowania konkurencyjności 
przemysłu kosmicznego świadczenie usług 
powiązanych z programem Copernicus 
musi być otwarte na konkurencję i 
odbywać się zgodnie z europejskimi 
zasadami udzielania zamowień 
publicznych. Należy także dążyć do 
zapewnienia uczciwej konkurencji w 
obrębie całego łańcucha dostaw, 
zwracając szczególną uwagę na udział 
MŚP, a zwłaszcza unikając nadużywania 
dominacji pojedynczych dostawców lub 
zależności od nich. Dlatego konieczne jest 
zapewnienie przez oferentów wysokiego 
poziomu podwykonawstwa. 

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Z myślą o możliwie dużym rozwoju 
europejskiego przemysłu kosmicznego i 
usługowego oraz w celu optymalnego 
wykorzystania zasobów i uzyskania 
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najlepszych wyników należy ściśle 
przestrzegać zasad dotyczących zamówień 
publicznych, odpowiedniej wielkości 
umów i korzystania z usług 
podwykonawców.

Or. en

Poprawka 57
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Maksymalna pula środków 
finansowych niezbędna w celu 
prowadzenia działań w ramach programu 
Copernicus (2014–2020) wynosi 3 786 mln 
EUR według cen z 2011 r. i jest zapisana w 
osobnym rozdziale pod tytułem 2 działu 1a 
ogólnego budżetu Unii. Wydatki 
poniesione przez Komisję na personel i 
administrację w ramach koordynowania 
programu Copernicus należy finansować z 
budżetu Unii.

(10) Maksymalna pula środków 
finansowych niezbędna w celu 
prowadzenia działań w ramach programu 
Copernicus (2014–2020) wynosi 3 786 mln 
EUR według cen z 2011 r. i jest zapisana w 
osobnym rozdziale pod tytułem 2 działu 1a 
ogólnego budżetu Unii. Wydatki 
poniesione przez Komisję na personel i 
administrację w ramach koordynowania 
programu Copernicus należy finansować z 
budżetu Unii. W razie dodatkowych 
nieprzewidzianych zobowiązań 
finansowych jakikolwiek wzrost wkładu 
Unii nie powinien odbywać się kosztem 
innych programów, a zatem należy go 
sfinansować z marginesu wynikającego z 
różnicy między pułapami wieloletnich ram 
finansowych a pułapem zasobów 
własnych.

Or. en

Poprawka 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Agencja Europejskiego GNSS 
(GSA) powinna uczestniczyć w 
opracowywaniu długoterminowego 
planowania programu Copernicus.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Usługi w ramach programu 
Copernicus służą różnym społecznościom 
użytkowników i różnym celom. Przy 
opracowywaniu i świadczeniu usług 
należy uwzględnić potrzeby wszystkich 
społeczności użytkowników. Wszyscy 
główni użytkownicy powinni być 
traktowani na równych zasadach.

Or. en

Poprawka 60
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej.
Taki system wymiany informacji jest 
bardziej opłacalny niż system oparty na 

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej.
Taki system wymiany informacji jest 
bardziej opłacalny niż system oparty na 
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kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia 
globalny wymiar programu.

kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia 
globalny wymiar programu, i należy 
zapewnić odpowiednią ochronę informacji 
i danych będących przedmiotem takiej 
wymiany.

Or. fr

Uzasadnienie

W powyższym fragmencie sprawozdawca wprowadza wymóg wzajemności. Choć pojęcie to 
zawiera silny przekaz polityczny, może jednak nastręczać trudności i prowadzić do 
rozbieżnych interpretacji. Dlatego też naszym celem jest jego zastąpienie w całym tekście 
sformułowaniami bardziej odpowiednimi pod względem prawnym.

Poprawka 61
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej.
Taki system wymiany informacji jest 
bardziej opłacalny niż system oparty na 
kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia 
globalny wymiar programu.

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej.
Taki system wymiany informacji – w 
ramach którego należy rozważyć zasady 
udostępniania danych – jest bardziej 
opłacalny niż system oparty na kupowaniu 
danych, a dodatkowo umacnia globalny 
wymiar programu.

Or. en

Poprawka 62
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej.
Taki system wymiany informacji jest 
bardziej opłacalny niż system oparty na 
kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia 
globalny wymiar programu.

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej.
Taki system wymiany informacji – o ile 
opiera się na równych dla wszystkich 
zasadach udostępniania danych – jest 
bardziej opłacalny niż system oparty na 
kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia 
globalny wymiar programu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji powinna podlegać takim samym regułom, tj. dane będące przedmiotem 
wymiany powinny być podobne pod względem jakości do danych programu Copernicus. 
Wymiana danych lepszej jakości mogłaby stanowić zagrożenie dla przemysłu europejskiego.

Poprawka 63
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja powinna ponosić pełną 
odpowiedzialność za program Copernicus. 
Powinna określić swoje priorytety i cele 
oraz zapewnić ogólną koordynację 
programu i nadzór nad nim.

(16) Komisja powinna ponosić pełną 
odpowiedzialność za program Copernicus. 
Powinna określić swoje priorytety i cele 
oraz zapewnić ogólną koordynację 
programu i nadzór nad nim. W 
odpowiednim czasie powinna przekazywać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wszelkie istotne informacje odnoszące się 
do programu.

Or. en

Poprawka 64
Rachida Dati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja powinna ponosić pełną 
odpowiedzialność za program Copernicus.
Powinna określić swoje priorytety i cele
oraz zapewnić ogólną koordynację 
programu i nadzór nad nim.

(16) Komisja powinna ponosić pełną 
odpowiedzialność za program Copernicus.
Powinna w porozumieniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami określić swoje 
priorytety i cele oraz zapewnić ogólną 
koordynację programu i nadzór nad nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla prawidłowego funkcjonowania programu zasadnicze znaczenie ma czynne 
zaangażowanie na równych zasadach i na jak najwcześniejszym etapie wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji i użytkowników danych i informacji. 

Poprawka 65
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Biorąc pod uwagę wymiar partnerstwa 
programu Copernicus, a także aby uniknąć 
powielania wiedzy technicznej, za 
realizację programu powinny odpowiadać 
podmioty posiadające odpowiednie 
kwalifikacje techniczne i zawodowe.

(17) Biorąc pod uwagę wymiar partnerstwa 
programu Copernicus, a także aby uniknąć 
powielania wiedzy technicznej, za 
realizację programu powinny odpowiadać 
podmioty posiadające odpowiednie 
kwalifikacje techniczne i zawodowe. Do 
nadzoru technicznego i koordynacji 
satelitów należy również wykorzystywać 
istniejącą infrastrukturę, na przykład 
centra kontroli Galileo.

Or. de

Poprawka 66
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Agencja Europejskiego GNSS 
(GSA), którą utworzono w 2004 r., 
realizuje rozmaite zadania związane z 
europejskimi programami lokalizacji i 
nawigacji satelitarnej, w tym Galileo i 
EGNOS. Aby móc w maksymalnym 
stopniu wykorzystać synergię między 
programami Galileo i Copernicus, 
Komisja Europejska – we współpracy z 
Parlamentem Europejskim i państwami 
członkowskimi – powinna ocenić, jaką 
rolę mogłaby pełnić GSA przy realizacji 
programu Copernicus w przyszłości, przy 
ścisłej współpracy z centrami 
doskonałości ds. obserwacji Ziemi.

Or. de

Poprawka 67
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wdrażając program Copernicus, 
Komisja może, w przypadkach należycie 
uzasadnionych specjalnym charakterem 
działania i szczególną wiedzą ekspercką 
organu Unii, liczyć na wsparcie ze strony 
właściwych agencji unijnych, takich jak 
Europejska Agencja Środowiska, 
Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (FRONTEX), Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i 
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej lub 
każdego właściwego organu potencjalnie 

(18) Wdrażając program Copernicus, 
Komisja może, w przypadkach należycie 
uzasadnionych specjalnym charakterem 
działania i szczególną wiedzą ekspercką 
organu Unii, liczyć na wsparcie ze strony 
właściwych agencji unijnych, takich jak 
Europejska Agencja Środowiska, 
Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (FRONTEX), Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, 
Agencja Europejskiego GNSS (GSA) i 
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej lub 
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kwalifikującego się do delegowania zadań 
zgodnie z art. 58 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii12. Przy wyborze 
organu Unii w należyty sposób uwzględnia 
się opłacalność powierzenia zadań oraz 
wpływ na strukturę zarządzania organu i 
jego zasoby finansowe i ludzkie.

każdego właściwego organu potencjalnie 
kwalifikującego się do delegowania zadań 
zgodnie z art. 58 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii12. Przy wyborze 
organu Unii w należyty sposób uwzględnia 
się opłacalność powierzenia zadań oraz 
wpływ na strukturę zarządzania organu i
jego zasoby finansowe i ludzkie.

__________________ __________________
12 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 12 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. de

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby osiągnąć cel wspierania 
konkurencyjnego przemysłu usług, 
organy, którym powierzono świadczenie 
usług, powinny otworzyć na konkurencję 
na odpowiednim poziomie przekazane im 
działania zgodnie z unijnymi zasadami 
dotyczącymi zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu uniknięcia powielania 
zadań, zapewnienia skutecznego 
wykorzystania istniejących struktur i ich 
wiedzy fachowej oraz w celu 
zagwarantowania synergii Komisja 
powinna powierzyć niektóre aspekty 
programu Copernicus agencjom UE i 
innym organom takim jak Europejska 
Agencja Środowiska i Agencja 
Europejskiego GNSS. 

Or. en

Poprawka 70
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby osiągnąć cel programu 
Copernicus w sposób trwały, niezbędna 
jest koordynacja działań poszczególnych 
partnerów zaangażowanych w program 
oraz opracowanie, stworzenie i 
wykorzystywanie zdolności w zakresie 
usług i obserwacji, które odpowiadać będą 
oczekiwaniom użytkowników. W tym 
kontekście w zapewnianiu koordynacji 
wkładu Unii, państw członkowskich i
agencji międzyrządowych na rzecz 
programu Copernicus, Komisję powinien 
wspomóc komitet, w jak najlepszy sposób 
wykorzystując istniejące zdolności i 
identyfikując braki, jakim należy zaradzić 
na poziomie Unii. Powinien on także 
wspomagać Komisję w monitorowaniu 
spójnej realizacji programu.

(19) Aby osiągnąć cel programu 
Copernicus w sposób trwały, niezbędna 
jest koordynacja działań poszczególnych 
partnerów zaangażowanych w program 
oraz opracowanie, stworzenie i 
wykorzystywanie zdolności w zakresie 
usług i obserwacji, które odpowiadać będą 
oczekiwaniom użytkowników. W tym 
kontekście w zapewnianiu koordynacji 
wkładu Unii, państw członkowskich,
agencji międzyrządowych i 
przedsiębiorstw na rzecz programu 
Copernicus, Komisję powinien wspomóc 
komitet, w jak najlepszy sposób 
wykorzystując istniejące zdolności i 
identyfikując braki, jakim należy zaradzić 
na poziomie Unii. Powinien on także 
wspomagać Komisję w monitorowaniu 
spójnej realizacji programu.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wzmocnienie czynnej roli przedsiębiorstw pojawia się już w propozycjach przedstawionych 
przez sprawozdawcę; należy to podkreślić w całym tekście.

Poprawka 71
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby osiągnąć cel programu 
Copernicus w sposób trwały, niezbędna 
jest koordynacja działań poszczególnych 
partnerów zaangażowanych w program 
oraz opracowanie, stworzenie i 
wykorzystywanie zdolności w zakresie 
usług i obserwacji, które odpowiadać będą 
oczekiwaniom użytkowników. W tym 
kontekście w zapewnianiu koordynacji 
wkładu Unii, państw członkowskich i 
agencji międzyrządowych na rzecz 
programu Copernicus, Komisję powinien 
wspomóc komitet, w jak najlepszy sposób 
wykorzystując istniejące zdolności i 
identyfikując braki, jakim należy zaradzić 
na poziomie Unii. Powinien on także 
wspomagać Komisję w monitorowaniu 
spójnej realizacji programu.

(19) Aby osiągnąć cel programu 
Copernicus w sposób trwały, niezbędna 
jest koordynacja działań poszczególnych 
partnerów zaangażowanych w program 
oraz opracowanie, stworzenie i 
wykorzystywanie zdolności w zakresie 
usług i obserwacji, które odpowiadać będą 
oczekiwaniom użytkowników. W tym 
kontekście w zapewnianiu koordynacji 
wkładu Unii, państw członkowskich, 
sektora prywatnego i agencji 
międzyrządowych na rzecz programu 
Copernicus, Komisję powinien wspomóc 
komitet, w jak najlepszy sposób 
wykorzystując istniejące zdolności i 
identyfikując braki, jakim należy zaradzić 
na poziomie Unii. Powinien on także 
wspomagać Komisję w monitorowaniu 
spójnej realizacji programu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Program powinien być zgodny ze 
wspólnotowymi zasadami udzielania 
zamówień publicznych a jego celem 
powinno być przede wszystkim optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawa 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. We wszystkich 
państwach członkowskich należy dążyć do 
otwartego dostępu i uczciwej konkurencji 
w całym łańcuchu dostaw oraz 
zrównoważonego zapewniania równych 
szans uczestnictwa dla sektora przemysłu 
na wszystkich poziomach, w tym w 
szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) i niedużych 
integratorów systemów. Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy, gdyż w 
dłuższej perspektywie doprowadziłoby to 
do wzrostu kosztów świadczonych usług i 
pozbawiło program zrównoważonego 
charakteru.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Propagowanie zrównoważonego 
udziału sektora przemysłu na wszystkich 
poziomach  we wszystkich państwach 
członkowskich, unikanie możliwego 
nadużywania dominującej pozycji 
dostawców i długotrwałej zależności od 
jednego dostawcy, wykorzystywanie 
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wcześniejszych inwestycji sektora 
publicznego oraz doświadczeń 
i kompetencji przemysłu jest możliwe 
dzięki korzystaniu przez oferentów z 
podwykonawstwa. Tam, gdzie to możliwe, 
co najmniej 40% całkowitej wartości 
działań powinno być przedmiotem 
zamówień na podwykonanie udzielanych 
w ramach przetargów zgodnych z 
zasadami konkurencji na różnych 
szczeblach.

Or. en

Poprawka 74
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Każdorazowo gdy dostęp do danych i 
informacji programu Copernicus lub stron 
trzecich lub ich wykorzystanie może 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
Unii i państw członkowskich lub może 
zagrozić ich stosunkom zewnętrznym, 
Komisja powinna ograniczyć ich 
dostępność lub ograniczyć wydawanie 
licencji.

(22) Każdorazowo gdy dostęp do danych i 
informacji programu Copernicus lub ich 
wykorzystanie może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa Unii i państw 
członkowskich, Komisja powinna 
ograniczyć ich dostępność lub ograniczyć 
wydawanie licencji.

Or. en

Poprawka 75
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu zwiększenia wartości (25) W celu zwiększenia wartości 
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programu Copernicus dla użytkowników 
Komisja powinna otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
pośrednich i końcowych, ekspertów z 
państw członkowskich, w tym z 
odpowiednich agencji krajowych lub ze 
strony niezależnych ekspertów.

programu Copernicus dla użytkowników 
Komisja powinna otrzymać wsparcie ze 
strony specjalnego organu („forum 
użytkowników”) skupiającego
przedstawicieli użytkowników pośrednich i 
końcowych, ekspertów z państw 
członkowskich, w tym z odpowiednich 
agencji krajowych oraz ze strony 
niezależnych ekspertów. Inne 
zainteresowane strony mogą zostać 
zaproszone do udziału jako obserwatorzy.

Or. en

Poprawka 76
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu uwzględnienia ewentualnych 
zagrożeń bezpieczeństwa, jak również 
szerokości pasma i innych ograniczeń 
technicznych, uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do wymogów 
dotyczących danych niezbędnych w 
przypadku usług operacyjnych, warunków 
i procedur dotyczących dostępu do danych 
i informacji programu Copernicus oraz ich 
rejestracji i wykorzystania, warunków i 
procedur przekazywania i 
wykorzystywania danych satelitarnych 
transmitowanych do stacji odbiorczych 
niebędących częścią programu Copernicus, 
procedur archiwizacji danych i informacji 
programu Copernicus, szczególnych 
kryteriów technicznych mających na celu 
zapobieganie zakłóceniom systemu danych 
i informacji programu Copernicus oraz 
kryteriów w zakresie ograniczania 
rozpowszechniania danych i informacji 

(28) W celu uwzględnienia ewentualnych 
zagrożeń bezpieczeństwa, jak również 
szerokości pasma i innych ograniczeń 
technicznych, uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do wymogów 
dotyczących danych niezbędnych w 
przypadku usług operacyjnych, warunków 
i procedur dotyczących dostępu do danych 
i informacji programu Copernicus oraz ich 
rejestracji i wykorzystania, warunków i 
procedur przekazywania i 
wykorzystywania danych satelitarnych 
transmitowanych do stacji odbiorczych 
niebędących częścią programu Copernicus, 
procedur archiwizacji danych i informacji 
programu Copernicus, szczególnych 
kryteriów technicznych mających na celu 
zapobieganie zakłóceniom systemu danych 
i informacji programu Copernicus oraz 
kryteriów w zakresie ograniczania 
rozpowszechniania danych i informacji 
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programu Copernicus ze względu na 
sporne prawa lub interesy związane z 
bezpieczeństwem, jak również w 
odniesieniu do kryteriów dotyczących 
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.
Szczególnie istotne jest, aby Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje w 
trakcie prac przygotowawczych, w tym na 
poziomie eksperckim. Podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić
równoczesne, terminowe i właściwe
przekazywanie istotnych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

programu Copernicus ze względu na 
sporne prawa lub interesy związane z 
bezpieczeństwem, jak również w 
odniesieniu do kryteriów dotyczących 
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.
Szczególnie istotne jest, aby Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje w 
trakcie prac przygotowawczych, w tym na 
poziomie ekspertów, przedstawicieli 
użytkowników i branży. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla prawidłowego funkcjonowania programu zasadnicze znaczenie ma czynne 
zaangażowanie na równych zasadach i na jak najwcześniejszym etapie wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji i użytkowników danych i informacji. 

Poprawka 77
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochrona środowiska i zapewnienie 
wsparcia dla działań na rzecz ochrony 
ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 78
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego dzięki przyczynianiu się do 
realizacji celów związanych z 
zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym 
wzrostem gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu; w szczególności 
przyczynia się do stabilności i wzrostu 
gospodarczego dzięki ułatwieniu 
komercyjnych zastosowań.

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego dzięki przyczynianiu się do 
realizacji celów związanych z 
zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym 
wzrostem gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu; w szczególności 
przyczynia się do stabilności i wzrostu 
gospodarczego dzięki ułatwieniu
swobodnej wymiany danych i
komercyjnych zastosowań.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sprzyjanie rozwojowi silnego, 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
przemysłu kosmicznego i usługowego w 
całej UE oraz poprawa możliwości 
przedsiębiorstw europejskich w zakresie 
rozwijania i zapewniania innowacyjnych 
systemów i usług obserwacji Ziemi.

Or. en

Poprawka 80
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sprzyjanie rozwojowi silnego i 
konkurencyjnego europejskiego 
przemysłu kosmicznego oraz 
maksymalizacja możliwości 
przedsiębiorstw europejskich w zakresie 
rozwijania i zapewniania innowacyjnych 
systemów i usług obserwacji Ziemi;

Or. en

Poprawka 81
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sprzyjanie rozwojowi silnego i 
konkurencyjnego europejskiego 
przemysłu kosmicznego oraz 
maksymalizacja możliwości 
przedsiębiorstw europejskich w zakresie 
rozwijania i zapewniania innowacyjnych 
systemów i usług obserwacji Ziemi;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie celów przemysłowych programu oraz znaczących korzyści z 
inwestycji wynikających z wymogów monitorowania środowiska.

Poprawka 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) stworzenie podwalin pod rozwój 
konkurencyjnego przemysłu kosmicznego 
i powiązanych usług w całej Unii;

Or. es

Poprawka 83
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapewnienie niezależnego dostępu do 
wiedzy na temat środowiska oraz 
głównych technologii w zakresie 
obserwacji Ziemi i usług 
geoinformacyjnych, a tym samym 
umożliwienie Europie niezależnego 
podejmowania decyzji i działań;

Or. en

Poprawka 84
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapewnienie niezależnego dostępu do 
wiedzy na temat środowiska oraz 
głównych technologii w zakresie 
obserwacji Ziemi i usług 
geoinformacyjnych, a tym samym 
umożliwienie Europie niezależnego 
podejmowania decyzji i działań.

Or. en
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Poprawka 85
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z 
obserwacji kosmicznych, jak również 
dostępne dane in situ („dane i informacje 
programu Copernicus”) są dokładne i 
rzetelne, dostarczane w długiej 
perspektywie czasu i w zrównoważony 
sposób oraz są zgodne z wymogami 
społeczności użytkowników programu 
Copernicus. Dostęp do przedmiotowych 
danych jest pełny, otwarty i bezpłatny na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu lub na jego podstawie.

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z 
obserwacji kosmicznych, jak również 
dostępne dane in situ („dane i informacje 
programu Copernicus”) są dokładne i 
rzetelne, dostarczane w sposób trwały i 
nieprzerwany oraz są zgodne z wymogami 
społeczności użytkowników programu 
Copernicus. Dostęp do przedmiotowych 
danych jest pełny, otwarty i bezpłatny na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu lub na jego podstawie.

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 86
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1.

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1. Obejmują one przede 
wszystkim urzędy, uniwersytety i ośrodki 
badawcze, przemysł niższego szczebla, 
szczególnie MŚP, oraz klientów sektorów 
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niższego szczebla.

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie informacji na temat różnych grup użytkowników.

Poprawka 87
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1.

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1, użytkowników 
prowadzących badania: uniwersytety lub 
jakiekolwiek inne ośrodki badawcze, 
użytkowników komercyjnych i prywatnych 
oraz wszelkie strony trzecie.

Or. en

Poprawka 88
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
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lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1.

lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1, jak również uniwersytety 
lub inne ośrodki badawcze, użytkowników 
komercyjnych i prywatnych oraz inne 
zainteresowane strony.

Or. fr

Poprawka 89
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1.

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1. Do społeczności 
użytkowników można włączyć publiczne 
organizacje naukowe i oświatowe po ich 
uprzednim każdorazowym zatwierdzeniu.

Or. en

Poprawka 90
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
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definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1.

definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1, uniwersytety i inne ośrodki 
badawcze, użytkowników komercyjnych i 
prywatnych oraz wszelkie strony trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Dane i usługi programu Copernicus mają być wykorzystywane przez uniwersytety i ośrodki 
badawcze, jak również przez prywatne przedsiębiorstwa w celu świadczenia usług 
pochodnych. W związku z tym podczas określania specyfikacji i wymogów technicznych 
dotyczących danych i usług niezwykle ważne jest uwzględnienie potrzeb sektora prywatnego i 
ośrodków badawczych. Dlatego też zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie ośrodków 
badawczych, uniwersytetów i użytkowników komercyjnych jako członków społeczności 
użytkowników programu Copernicus.

Poprawka 91
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki 
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1.

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi lub polityki
publicznej w dziedzinach, o których mowa 
w art. 4 pkt 1, użytkowników 
prowadzących badania, uniwersytety lub 
jakiekolwiek inne ośrodki badawcze oraz 
użytkowników komercyjnych i 
prywatnych;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oczekiwaniami UE z danych i usług programu Copernicus będą korzystać przemysł 
i MŚP, aby świadczyć wysokiej wartości usługi pochodne, w związku z czym uwzględnienie 
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ich potrzeb ma zasadnicze znaczenie podczas określania wymogów technicznych dotyczących 
danych i usług.

Poprawka 92
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane i informacje udostępnione zgodnie 
z wymogami dostarczania usług na 
gwarantowanym poziomie w odniesieniu 
do środowiska, ochrony ludności i 
bezpieczeństwa;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 93
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) realizacja specjalnej infrastruktury 
kosmicznej pod względem wysłanych 
satelitów i pochodzących z nich danych;

Or. en

Poprawka 94
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wykorzystywanie danych i informacji z 
programu Copernicus przez instytucje i 
organy unijne, władze krajowe, 
regionalne i lokalne, organizacje 
międzynarodowe i podmioty prywatne, 
poziom pozyskiwania informacji przez 
użytkowników i ich zadowolenia oraz 
korzyści płynące dla obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 95
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rozwijanie konkurencyjnego 
europejskiego przemysłu kosmicznego 
oraz silnego partnerstwa z 
przedsiębiorstwami sektora kosmicznego 
na rzecz innowacji, zatrudnienia i 
wzrostu;

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa poprawka odzwierciedla cel sformułowany przez sprawozdawcę, uściślając go, aby 
podkreślić wymiar partnerstwa i zatrudnienia.

Poprawka 96
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) realizacja infrastruktury kosmicznej 
pod względem wysłanych satelitów i 
pochodzących z nich danych przy 
uwzględnieniu dostępnego budżetu;

Or. en

Uzasadnienie

Jako że w rozporządzeniu nie określono zakresu „infrastruktury kosmicznej”, trudno będzie 
ocenić jej „realizację”. Ponadto budżet wymagany w scenariuszu długoterminowym 
przygotowanym przez ESA został zmniejszony, a od czasu jego zmniejszenia nie udostępniono 
żadnej zmienionej wersji.

Poprawka 97
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program Copernicus zapewnia 
zrównoważony i niezawodny dostęp do 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej w oparciu o niezależną unijną 
zdolność obserwacji Ziemi oraz oparty jest 
na istniejących aktywach i zdolnościach, 
uzupełniając je w stosownych 
przypadkach. Cel ten jest mierzony 
poprzez pomiar poziomu osiągnięcia 
infrastruktury kosmicznej pod kątem 
wysłanych satelitów i pochodzących z nich 
danych.

2. Program Copernicus zapewnia 
zrównoważony i niezawodny dostęp do 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej w oparciu o niezależną unijną 
zdolność obserwacji Ziemi wraz ze 
spójnymi przepisami technicznymi oraz 
oparty jest na istniejących oraz przyszłych
aktywach i zdolnościach, uzupełniając je w 
stosownych przypadkach. Cel ten jest 
mierzony poprzez pomiar poziomu 
osiągnięcia infrastruktury kosmicznej pod 
kątem wysłanych satelitów i pochodzących 
z nich danych.

Or. en

Poprawka 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Żadnej z tych usług nie przyznaje się 
pierwszeństwa. Usługi wykonuje się 
zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności przy pełnym 
poszanowaniu istniejących mandatów 
krajowych. Dlatego też są one 
zdecentralizowane, wykonalne i opłacalne 
oraz , w stosownych przypadkach, 
uwzględniają na szczeblu europejskim 
istniejące dane kosmiczne, in situ i 
referencyjne oraz zdolności państw 
członkowskich, tak aby uniknąć 
powielania zadań.

Or. en

Poprawka 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługa monitorowania obszarów 
morskich zapewnia informacje o stanie 
fizycznym i dynamice oceanów i 
ekosystemów morskich w skali globalnej i
w europejskich strefach regionalnych;

b) usługa monitorowania obszarów 
morskich zapewnia informacje o stanie 
fizycznym i dynamice oceanów i 
ekosystemów morskich w skali globalnej w 
odniesieniu do obszarów oceanicznych, 
polarnych i europejskich obszarów
regionalnych;

Or. en

Poprawka 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usługa monitorowania obszarów 
lądowych zapewnia informacje mające 
wspierać monitoring środowiskowy 
różnorodności biologicznej, gleb, wód, 
lasów i zasobów naturalnych od poziomu 
globalnego do poziomu lokalnego, jak 
również w ramach ogólnego wdrażania 
polityki w zakresie środowiska, rolnictwa, 
rozwoju, energii, urbanistyki, 
infrastruktury i transportu;

c) usługa monitorowania obszarów 
lądowych zapewnia informacje mające 
wspierać monitoring środowiskowy 
różnorodności biologicznej, gleb, wód,
kriosfery, lasów i zasobów naturalnych od 
poziomu globalnego do poziomu 
lokalnego, jak również w ramach ogólnego 
wdrażania polityki w zakresie środowiska, 
rolnictwa, rozwoju, energii, urbanistyki, 
infrastruktury i transportu;

Or. en

Poprawka 101
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownych przypadkach Komisja 
przyjmuje, określa i aktualizuje plan 
długoterminowy, uwzględniający 
szczegółową dokumentację techniczną 
usług, o których mowa w art. 4 ust. 1, 
którą przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 20 ust. 
3. Po przyjęciu planu długoterminowego 
przez komitet Komisja wykorzystuje go w 
stosownych przypadkach jako podstawę 
do podziału środków zgodnie z rocznym 
programem prac.

Or. en

Poprawka 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komponent kosmiczny programu 
Copernicus zapewnia obserwacje 
prowadzone z przestrzeni kosmicznej dla 
realizacji celów, o których mowa w art. 2 i 
3, głównie pod kątem usług operacyjnych, 
o których mowa w art. 4 pkt 1. Komponent 
kosmiczny programu Copernicus obejmuje 
następujące działania:

Komponent kosmiczny programu 
Copernicus zapewnia obserwacje 
prowadzone z przestrzeni kosmicznej dla 
realizacji celów, o których mowa w art. 2 i 
3, głównie pod kątem usług operacyjnych, 
o których mowa w art. 4 pkt 1. Agencja 
Europejskiego GNSS uczestniczy w 
opracowywaniu komponentu kosmicznego 
i usługowego. Komponent kosmiczny 
programu Copernicus obejmuje 
następujące działania:

Or. en

Poprawka 103
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obsługę infrastruktury kosmicznej
programu Copernicus, w tym zarządzanie 
satelitami, monitorowanie i kontrolę 
satelitów, odbiór i przetwarzanie, 
archiwizację i rozpowszechnianie danych 
oraz stałe wzorcowanie i walidację;

– utworzenie, prowadzenie i obsługę
specjalnych misji programu Copernicus, w 
tym zarządzanie satelitami, monitorowanie 
i kontrolę satelitów, odbiór i przetwarzanie, 
archiwizację i rozpowszechnianie danych 
oraz stałe wzorcowanie i walidację;

Or. en

Poprawka 104
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obsługę infrastruktury kosmicznej
programu Copernicus, w tym zarządzanie 
satelitami, monitorowanie i kontrolę 
satelitów, odbiór i przetwarzanie, 
archiwizację i rozpowszechnianie danych 
oraz stałe wzorcowanie i walidację;

– utworzenie, prowadzenie i obsługę
specjalnych misji programu Copernicus, w 
tym zarządzanie satelitami, monitorowanie 
i kontrolę satelitów, odbiór i przetwarzanie, 
archiwizację i rozpowszechnianie danych 
oraz stałe wzorcowanie i walidację;

Or. en

Poprawka 105
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie, archiwizację i 
rozpowszechnianie danych z misji
kosmicznych stron trzecich,
uzupełniających infrastrukturę kosmiczną
programu Copernicus;

– dostarczanie, archiwizację i 
rozpowszechnianie danych z misji 
wspomagających uzupełniających dane ze 
specjalnych misji programu Copernicus;

Or. en

Poprawka 106
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– identyfikację luk w obserwacji i 
specyfikację nowych misji kosmicznych w 
oparciu o wymagania użytkowników;

– identyfikację luk w obserwacji i 
specyfikację nowych misji kosmicznych w 
oparciu o wymagania użytkowników i 
istniejącą lub planowaną infrastrukturę 
kosmiczną;

Or. en
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Poprawka 107
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– identyfikację luk w obserwacji i 
specyfikację nowych misji kosmicznych w 
oparciu o wymagania użytkowników;

identyfikację luk w obserwacji i 
specyfikację nowych misji kosmicznych w 
oparciu o zatwierdzone wymagania 
użytkowników;

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania użytkowników powinny być szczegółowe, a nie ogólne, w związku z czym przed 
ich przekazaniem ESA powinny być zatwierdzane w formalnej procedurze, którą ma 
ustanowić Komisja Europejska.

Poprawka 108
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zmiany mające na celu modernizację i 
uzupełnianie komponentu kosmicznego 
programu Copernicus, w tym 
projektowanie i zamawianie nowych 
elementów infrastruktury kosmicznej;

– zmiany mające na celu modernizację i 
uzupełnianie komponentu kosmicznego 
programu Copernicus, w tym 
projektowanie i zamawianie nowych
udoskonalonych elementów infrastruktury 
kosmicznej, których eksploatacja ma się 
rozpocząć począwszy od 2025 r.;

Or. en

Poprawka 109
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zmiany mające na celu modernizację i 
uzupełnianie komponentu kosmicznego 
programu Copernicus, w tym 
projektowanie i zamawianie nowych 
elementów infrastruktury kosmicznej;

– zmiany mające na celu modernizację i 
uzupełnianie komponentu kosmicznego 
programu Copernicus, w tym 
projektowanie i zamawianie nowych 
elementów infrastruktury kosmicznej, 
których eksploatacja ma się rozpocząć po 
2025 r.;

Or. en

Poprawka 110
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wkład w ochronę satelitów przed 
ryzykiem kolizji.

c) wkład w ochronę satelitów przed 
ryzykiem kolizji poprzez wdrożenie decyzji 
[XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych.

Or. en

Poprawka 111
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje program prac na 
podstawie art. 84 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012. Przedmiotowy akt 
wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z 

Komisja przyjmuje również program prac 
na podstawie art. 84 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012. Przedmiotowy akt 
wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z 
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procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
Komisja przyjmuje również i utrzymuje 
plan długoterminowy.

Or. en

Poprawka 112
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ponosi pełną odpowiedzialność 
za program. Określa priorytety i cele 
programu, a także nadzoruje jego 
realizację, w szczególności pod względem 
kosztów, harmonogramu i efektywności.

1. Na Komisji spoczywa ogólna
odpowiedzialność za program Copernicus.
Komisja określa priorytety i cele programu
oraz nadzoruje jego realizację, zwracając 
szczególną uwagę na koszty, 
harmonogram i wyniki, oraz przedstawia 
państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie z 
postępów w realizacji zawierające 
wszystkie istotne informacje związane z 
programem. Dba o interesy Unii związane 
z bezpieczeństwem zgodnie z art. 16.

Or. en

Poprawka 113
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ponosi pełną odpowiedzialność 
za program. Określa priorytety i cele 
programu, a także nadzoruje jego 
realizację, w szczególności pod względem 
kosztów, harmonogramu i efektywności.

1. Komisja ponosi pełną odpowiedzialność 
za program. Określa priorytety i cele 
programu w porozumieniu ze wszystkimi 
przedstawicielami użytkowników i 
przemysłu, a także nadzoruje jego 
realizację, w szczególności pod względem 
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kosztów, harmonogramu i efektywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla prawidłowego funkcjonowania programu zasadnicze znaczenie ma czynne 
zaangażowanie na równych zasadach i na jak najwcześniejszym etapie wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji i użytkowników danych i informacji. 

Poprawka 114
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja koordynuje wkłady państw 
członkowskich mające na celu operacyjne 
świadczenie usług i długoterminową 
perspektywę dostępności danych z 
infrastruktur obserwacyjnych koniecznych 
do wykonywania usług.

3. Komisja koordynuje wkłady państw 
członkowskich mające na celu operacyjne 
świadczenie usług i długoterminową 
perspektywę dostępności danych z
publicznych i prywatnych infrastruktur 
obserwacyjnych koniecznych do 
wykonywania istniejących i przyszłych
usług poprzez ustanowienie i wykonanie 
wieloletniego planu zamówień, w którym 
wszystkim poszczególnym klasom 
rozdzielczości przypisuje się stałą część 
ogólnie przydzielonego budżetu na misje 
wspomagające, a w każdej klasie 
utrzymane jest środowisko 
konkurencyjne.

Or. en

Poprawka 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja wspiera ciągły rozwój usług 
programu Copernicus. Agencji 
Europejskiego GNSS powierza się 
koordynację rozwijania tych usług.

Or. en

Poprawka 116
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja dba o przejrzyste i regularne 
zaangażowanie użytkowników i 
konsultacje z nimi, co umożliwia 
identyfikację wymagań użytkowników na 
szczeblu UE i krajowym.

5. Komisja dba o przejrzyste i regularne 
zaangażowanie użytkowników i wszystkich 
zainteresowanych stron oraz o konsultacje 
z nimi, co umożliwia identyfikację 
wymagań użytkowników na szczeblu UE i 
krajowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla prawidłowego funkcjonowania programu zasadnicze znaczenie ma czynne 
zaangażowanie na równych zasadach i na jak najwcześniejszym etapie wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji i użytkowników danych i informacji. 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i państwom 
członkowskim, w odpowiednim czasie, 
wszystkie istotne informacje odnoszące się 
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do programu, w szczególności w zakresie 
zarządzania ryzykiem, ogólnych kosztów, 
rocznych kosztów operacyjnych każdego 
istotnego elementu infrastruktury 
Copernicus, harmonogramu, wyników 
oraz informacje dotyczące zamówień. 
Informacje te udostępnia się komitetowi 
ds. programu Copernicus.

Or. en

Poprawka 118
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i państwom 
członkowskim, w odpowiednim czasie, 
wszystkie istotne informacje odnoszące się 
do programu, w szczególności w zakresie 
zarządzania ryzykiem, kosztów, 
harmonogramu i wyników.

Or. en

Poprawka 119
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dopilnowuje, aby wkład 
sektora prywatnego w osiągnięcie 
ogólnych celów programu Copernicus 
został w pełni uwzględniony.

Or. en
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Poprawka 120
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Rola Europejskiej Agencji Kosmicznej
1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012 Komisja zawiera z 
Europejską Agencją Kosmiczną umowę o 
delegowanie zadań, w której określone 
zostają ogólne warunki wykonywania 
następujących zadań, które mają zostać 
powierzone ESA przez Komisję:
a) projektowanie, tworzenie i zamawianie 
kosmicznego komponentu systemu 
Copernicus;
b) definiowanie architektury systemu 
komponentu kosmicznego w oparciu o 
wymagania użytkownika;
c) zarządzanie powierzonymi funduszami;
d) procedury monitorowania i kontroli;
e) organizacja procesu zamówień 
dotyczącego operacji prowadzonych w 
ramach specjalnych misji przez 
odpowiednią jednostkę z wyjątkiem misji 
prowadzonych przez Eumetsat.
Zgodnie z art. 60 rozporządzenia 
finansowego (UE, Euratom) nr 966/2012 
w przypadku rozwijania komponentu 
kosmicznego programu Copernicus ESA 
działa jako instytucja zamawiająca 
uprawniona do podejmowania decyzji 
dotyczących wdrażania i koordynacji 
przekazanych jej zadań związanych z 
udzielaniem zamówień.
Umowa o delegowanie zadań przekazuje 
się do konsultacji komitetowi ds. 
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programu Copernicus i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu.
ESA systematycznie dostarcza Komisji 
informacji o planach, kosztach i 
harmonogramach, wskazując przy tym 
działania naprawcze, które należy podjąć 
w razie wystąpienia rozbieżności między 
planowanym budżetem, wynikami a 
harmonogramem.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 121
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Rola Europejskiej Agencji Kosmicznej
1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012 Komisja zawiera umowę o 
delegowaniu zadań z Europejską Agencją 
Kosmiczną, w której określone zostają 
m.in. ogólne warunki następujących 
zadań, które mają zostać powierzone ESA 
przez Komisję:
a) projektowanie, tworzenie i zamawianie 



AM\1007961PL.doc 49/69 PE522.817v01-00

PL

kosmicznego komponentu systemu 
Copernicus;
b) definiowanie architektury systemu 
komponentu kosmicznego w oparciu o 
wymagania użytkownika;
c) zarządzanie powierzonymi funduszami;
d) procedury monitorowania i kontroli.
e) przygotowanie do przekazania obsługi 
satelitów Sentinel kompetentnemu i 
gospodarnemu operatorowi, po 
odpowiedniej fazie przejściowej i z 
wyjątkiem satelitów Sentinel 
obsługiwanych przez Eumetsat/
Zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 ESA powinna w 
odniesieniu do rozwoju kosmicznego 
komponentu systemu Copernicus działać 
jako instytucja zamawiająca uprawniona 
do podejmowania decyzji dotyczących 
wdrożenia i koordynacji przekazanych tej 
organizacji zadań związanych 
udzielaniem zamówień.
Umowę o delegowaniu zadań przekazuje 
się do konsultacji komitetowi ds. 
programu Copernicus i przedstawia się 
Parlamentowi Europejskiemu.
ESA systematycznie dostarcza Komisji 
informacji o planach, kosztach i 
harmonogramach, wskazując przy tym 
działania naprawcze, które należy podjąć 
w razie wystąpienia rozbieżności między 
planowanym budżetem, wynikami a 
harmonogramem.

Or. de

Uzasadnienie

Obsługa satelitów Sentinel nie powinna – po odpowiedniej fazie przejściowej – być głównym 
zadaniem ESA, która jest podmiotem badawczym.

Poprawka 122
Vladimír Remek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach należycie 
uzasadnionych charakterem działania i 
konkretną wiedzą fachową organu UE
Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo realizację zadań, o których 
mowa w art. 4, właściwym organom UE.
Takimi organami są:

1. W przypadkach należycie 
uzasadnionych charakterem działania i 
konkretną wiedzą fachową, mandatem, 
działalnością i zdolnością zarządzania
Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo zadania wykonawcze, o których 
mowa w art. 4, właściwym organom UE.
Takimi organami są:

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach należycie 
uzasadnionych charakterem działania i 
konkretną wiedzą fachową organu UE 
Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo realizację zadań, o których 
mowa w art. 4, właściwym organom UE.
Takimi organami są:

1. W przypadkach należycie 
uzasadnionych charakterem działania i 
konkretną wiedzą fachową organu UE 
Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo koordynację zadań
wykonawczych, o których mowa w art. 4, 
właściwym organom UE i organizacjom 
europejskim. Takimi organami i 
organizacjami są:

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Europejskie Centrum Prognoz 
Średnioterminowych (ECMWF)

Or. en

Poprawka 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

Or. en

Poprawka 126
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Agencja Europejskiego GNSS (GSA).

Or. en

Uzasadnienie

GSA posiada udokumentowane doświadczenie i należy jej powierzyć niektóre zadania z 
zakresu zarządzania. Może to korzystnie wpłynąć na budżet UE. Dane pozycyjne (Galileo) 
będą wykorzystywane wspólnie z informacjami tematycznymi na podstawie przychodzących 
danych z zakresu obserwacji Ziemi (Copernicus). Przy opracowywaniu zastosowań i usług 
realizowanych w ramach programów należy ustanowić ścisłą współpracę i koordynację.  
Synergię można uzyskać w dziedzinie bezpieczeństwa, pozwoleń wydawanych użytkownikom, 
public relations, marketingu i w innych dziedzinach.
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Poprawka 127
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas wyboru organu UE uwzględnia 
się należycie efektywność kosztową 
związaną z powierzeniem tych zadań oraz 
wpływ na strukturę zarządzania organu i 
jego zasoby finansowe i ludzkie.

2. Podczas wyboru organu UE uwzględnia 
się należycie sytuację na rynku i
efektywność kosztową związaną z 
powierzeniem tych zadań oraz wpływ na 
strukturę zarządzania organu i jego zasoby 
finansowe i ludzkie.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby działanie publiczne nie zastępowało istniejącej inicjatywy prywatnej oraz aby 
zapewnić ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami obecnymi na danym rynku na szczeblu 
europejskim.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Powyższe organy unijne otwierają na 
konkurencję powierzone im działania 
zgodnie z zasadami dotyczącymi 
zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Na operatorów usług mogą zostać 
wybrane wyłącznie organy UE lub 
organizacje międzynarodowe.

Or. en

Poprawka 130
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo zadania operacyjne związane z 
komponentem kosmicznym, o których 
mowa w art. 5 lit. a), ESA i Europejskiej 
Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT).

5. Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo zadania operacyjne związane z 
komponentem kosmicznym, o których 
mowa w art. 5 lit. a), ESA i Europejskiej 
Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT). Rola 
ESA polega również na przygotowaniu 
przekazania odpowiednim podmiotom 
operacji prowadzonych w ramach misji 
specjalnych programu Copernicus 
(operacji nierealizowanych przez 
EUMETSAT), w tym zlecania zadań 
operatorom prywatnym w celu 
optymalizacji wykorzystania budżetu 
europejskiego.

Or. fr

Poprawka 131
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo zadania operacyjne związane z 
komponentem kosmicznym, o których 
mowa w art. 5 lit. a), ESA i Europejskiej 
Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT).

5. Komisja powierza w całości lub 
częściowo zadania operacyjne związane z 
komponentem kosmicznym, o których 
mowa w art. 5 lit. a), ESA i Europejskiej 
Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT) zgodnie 
z ich doświadczeniem.

Or. en

Poprawka 132
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do roku 2015 Komisja Europejska, we 
współpracy z Parlamentem Europejskim i 
państwami członkowskimi, oceni, jaką 
rolę mogłaby pełnić GSA przy realizacji 
programu Copernicus w przyszłości, przy 
ścisłej współpracy z centrami 
doskonałości ds. obserwacji Ziemi.

Or. de

Poprawka 133
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny z zastrzeżeniem następujących
ograniczeń:

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny wszystkim uczestniczącym 
państwom członkowskim w sytuacjach 
wyjątkowych oraz dla celów związanych z
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pomocą rozwojową. We wszystkich 
pozostałych przypadkach zastosowanie ma 
polityka dostępu oparta na ochronie 
danych i sprawiedliwych warunkach 
wymiany. Inne ograniczenia w 
odniesieniu do polityki pełnego, otwartego 
i bezpłatnego dostępu dotyczą
następujących aspektów:

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa poprawka odzwierciedla poprawkę sprawozdawcy, przy czym uściślono i 
przeformułowano zakres podejścia opartego na wzajemności.

Poprawka 134
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny z zastrzeżeniem następujących 
ograniczeń:

Dane dotyczące specjalnych misji i 
informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny z zastrzeżeniem następujących 
ograniczeń:

Or. en

Poprawka 135
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokona przeglądu i przeprowadzi analizę 
skutków polityki w zakresie danych i 
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usług, w tym pełną konsultację ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. W 
stosownych przypadkach przegląd ten 
może doprowadzić do zmiany polityki w 
zakresie danych.

Or. fr

Poprawka 136
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie 
rozporządzenia Komisja dokona przeglądu 
i przeprowadzi analizę skutków polityki w 
zakresie danych dla europejskiego rynku 
danych i usług, w tym ankietę wśród 
wszystkich zainteresowanych stron. 
Przegląd ten powinien w odpowiednich 
przypadkach prowadzić do zmiany polityki 
w zakresie danych.

Or. de

Uzasadnienie

Nie da się na chwilę obecną przewidzieć skutków bezpłatnego udostępniania danych 
programu Copernicus. Dlatego odnośną ocenę należy przeprowadzić 2 lata po wejściu w 
życie rozporządzenia.

Poprawka 137
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) interesów związanych z skreślona
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bezpieczeństwem i stosunków 
zewnętrznych Unii lub jej państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 138
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) interesów związanych z 
bezpieczeństwem i stosunków 
zewnętrznych Unii lub jej państw 
członkowskich;

c) interesów związanych z 
bezpieczeństwem Unii lub jej państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 139
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Przegląd polityki w zakresie danych

Nie później niż dnia 30 czerwca 2016 r. 
Komisja w porozumieniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami przeprowadzi 
przegląd oddziaływania odnośnej polityki 
w zakresie danych na europejski rynek 
danych i usług. W stosownym przypadku 
przegląd może doprowadzić do zmiany 
polityki w zakresie danych.

Or. en
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Uzasadnienie

Przegląd polityki w zakresie danych wdrożonej na mocy niniejszego rozporządzenia jest 
konieczny do oceny, jakie skutki na rynek danych z zakresu obserwacji Ziemi wywrze polityka 
w zakresie danych.

Poprawka 140
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Istniejące prawa dostępu do danych

Przestrzega się istniejących praw dostępu 
do danych satelitów Sentinel programu 
Copernicus, które przysługują państwom 
uczestniczącym w programie ESA 
dotyczącym komponentu kosmicznego 
GMES.

Or. en

Uzasadnienie

Program dotyczący komponentu kosmicznego GMES został wspólnie sfinansowany przez UE i 
państwa członkowskie ESA. W rozporządzeniu wprowadzono by przeniesienie na UE 
własności aktywów powstałych w programie. W celu zapewnienia, że państwa członkowskie 
ESA wyrażą na to zgodę, w UE należy uznać ich prawa do danych.

Poprawka 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Realizację aspektów bezpieczeństwa 
specjalnej infrastruktury programu 
Copernicus powierza się Agencji 
Europejskiego GNSS. W innych 
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przypadkach realizację aspektów 
bezpieczeństwa powierza się tej agencji w 
razie potrzeby.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia lub specjalnie wyznaczony organ
lub fundusz jest właścicielem wszystkich 
aktywów materialnych i wartości 
niematerialnych stworzonych lub 
rozwiniętych w ramach programu 
Copernicus z zastrzeżeniem umów 
zawartych z osobami trzecimi we 
wszystkich stosownych przypadkach w 
odniesieniu do istniejących praw 
własności.

1. Unia lub specjalnie wyznaczony organ 
jest właścicielem wszystkich aktywów 
materialnych i wartości niematerialnych 
stworzonych lub rozwiniętych w ramach 
programu Copernicus z zastrzeżeniem 
umów zawartych z osobami trzecimi we 
wszystkich stosownych przypadkach w 
odniesieniu do istniejących praw 
własności.

Or. en

Poprawka 143
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie Komisji Forum użytkowników

Or. en

Poprawka 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach bezpieczeństwa, 
oraz przedstawicieli odpowiednich agencji 
krajowych, w szczególności krajowych 
agencji kosmicznych, w celu zapewnienia 
jej niezbędnej fachowej wiedzy 
technicznej i naukowej oraz informacji 
zwrotnych od użytkowników.

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych agencji 
kosmicznych, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony specjalnego organu – forum 
użytkowników – skupiającego
przedstawicieli użytkowników pośrednich 
i końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych agencji 
kosmicznych, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników. Inne zainteresowane 
strony mogą zostać zaproszone jako 
obserwatorzy.

Or. en
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Poprawka 146
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych agencji 
kosmicznych, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli publicznych i 
prywatnych użytkowników końcowych, 
niezależnych ekspertów, w szczególności 
w kwestiach bezpieczeństwa,
przedstawicieli przemysłu oraz 
przedstawicieli odpowiednich agencji 
krajowych, w szczególności krajowych
lub regionalnych agencji kosmicznych lub 
ich stowarzyszeń, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 147
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych agencji 
kosmicznych, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych i wszystkich zainteresowanych 
stron, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych agencji 
kosmicznych, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

Or. fr
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Uzasadnienie

Dla prawidłowego funkcjonowania programu zasadnicze znaczenie ma czynne 
zaangażowanie na równych zasadach i na jak najwcześniejszym etapie wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji i użytkowników danych i informacji. 

Poprawka 148
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja przewodniczy forum 
użytkowników i zapewnia jego sekretariat. 
Forum użytkowników uchwala regulamin 
wewnętrzny. Pełne informacje o przebiegu 
prac otrzymują Parlament Europejski, 
Rada i komitet ds. programu Copernicus.

Or. en

Poprawka 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W zakresie identyfikacji, określenia i 
zatwierdzenia wymagań użytkowników 
oraz w monitorowaniu zadowolenia 
użytkowników Komisja może otrzymać 
wsparcie w szczególności grupa ekspertów 
(„forum użytkowników”), w której skład 
wchodzą przedstawiciele użytkowników 
programu Copernicus.

Or. en

Poprawka 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony niezależnych ekspertów z różnych 
dziedzin związanych z zakresem programu 
Copernicus, pochodzących z szerokiego 
kręgu zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli użytkowników programu 
Copernicus, oraz z jednostek krajowych 
odpowiedzialnych za przestrzeń 
kosmiczną, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Komitet ds. programu Copernicus 
otrzymuje pełne informacje na temat 
porad ekspertów przekazywanych Komisji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
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Zamówienia
1. Komisja zapewnia najwyższy stopień 
uczciwości, konkurencji i przejrzystości w 
procedurze zamówień i należycie 
informuje komitet ds. programu 
Copernicus o wynikach procedury.
2. Oferenci zlecają podwykonawstwo 
części zamówienia na podstawie przetargu 
opartego na zasadzie konkurencji, na 
stosownym poziomie podwykonawstwa, w 
szczególności MŚP, niedużym 
integratorom systemów i nowym 
podmiotom: 
a) O ile nie jest to należycie uzasadnione 
(np. w przypadku systemów wynoszących), 
minimalny poziom podwykonawstwa nie 
może być niższy niż 40% całkowitej 
wartości zamówienia.
b) Budżet przypisany do każdego działania 
jest współmierny do zakresu technicznego 
danego działania, a rozmiar i liczba 
działań pozwalają na otwarty dostęp i 
uczciwą konkurencję.
3. Podejmuje się stosowne środki 
(wielkość pakietów prac, czas trwania 
umowy i kwestie związane z 
przekazywaniem), aby uniknąć 
nadużywania dominującej pozycji i 
zależności od jednego dostawcy.
4. Operatorzy usług (organy unijne oraz 
organy europejskie lub międzyrządowe) 
zlecają podwykonawstwo działań, które 
stanowią usługę:
a) w przypadku wielkości i liczby działań, 
które pozwalają na otwarty dostęp i 
uczciwą konkurencję, uniknięcie 
monopoli i optymalny poziom 
elastyczności w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.
b) z należytym uzasadnieniem zachowania 
wewnątrz jakiegokolwiek pakietu prac 
zamiast otwarcia go na konkurencję 
zewnętrzną.
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Or. en

Poprawka 153
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komitet ds. programu Copernicus 
może zbierać się w określonym składzie, 
by rozstrzygać konkretne kwestie, w 
szczególności kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa („rada bezpieczeństwa”), 
poglądów głównych użytkowników 
programu Copernicus („forum 
użytkowników”) oraz kwestie związane z 
zdaniami przekazanymi ESA lub 
koordynowanymi wraz z ESA zgodnie z 
art. 5 niniejszego rozporządzenia 
(„komponent kosmiczny”).
Komitet ds. programu Copernicus może 
podjąć decyzję o powołaniu grup 
ekspertów, mianowanych przez państwa 
członkowskie i Komisję, w celu 
rozstrzygnięcia określonych zagadnień 
programu, w szczególności w dziedzinach 
tematycznych, których dotyczą usługi 
określone w art. 4 ust. 1.

Or. en

Poprawka 154
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Komisja opracowuje sprawozdanie z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 

1. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r. 
Komisja opracowuje sprawozdanie z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 
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zadań finansowanych w ramach programu 
Copernicus na poziomie ich wyników i 
wpływu, ich europejskiej wartości dodanej 
oraz efektywności wykorzystania zasobów.
W ocenie uwzględnia się w szczególności 
ciągłość znaczenia wszystkich celów oraz 
wkład środków na rzecz realizacji celów 
opisanych w art. 2 i 3.

zadań finansowanych w ramach programu
Copernicus na poziomie ich wyników i 
wpływu, ich europejskiej wartości dodanej 
oraz efektywności wykorzystania zasobów.
W ocenie uwzględnia się w szczególności 
ciągłość znaczenia wszystkich celów oraz 
wkład środków na rzecz realizacji celów 
opisanych w art. 2 i 3. Ocena zawiera 
analizę wpływu art. 14 na europejski 
rynek danych i usług, a  w razie potrzeby 
załącza się do niej wnioski dotyczące 
zmiany niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 155
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Komisja opracowuje sprawozdanie z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 
zadań finansowanych w ramach programu 
Copernicus na poziomie ich wyników i 
wpływu, ich europejskiej wartości dodanej 
oraz efektywności wykorzystania zasobów.
W ocenie uwzględnia się w szczególności 
ciągłość znaczenia wszystkich celów oraz 
wkład środków na rzecz realizacji celów 
opisanych w art. 2 i 3.

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. 
Komisja opracowuje sprawozdanie z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 
zadań finansowanych w ramach programu 
Copernicus na poziomie ich wyników i 
wpływu, ich europejskiej wartości dodanej 
oraz efektywności wykorzystania zasobów.
W ocenie uwzględnia się w szczególności 
ciągłość znaczenia wszystkich celów oraz 
wkład środków na rzecz realizacji celów 
opisanych w art. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 156
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Śródokresowe sprawozdanie z oceny 
zostanie przedstawione najpóźniej do dnia 
30 czerwca 2016 r. Zawierać będzie 
dokładną ocenę możliwych przypadków 
przekroczenia kosztów. 

Or. en

Poprawka 157
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sprawozdanie z oceny zawiera również 
ocenę tego, czy struktura organizacyjna, 
zakres usług, jak również polityka w 
zakresie danych oraz polityka 
informacyjna programu Copernicus są 
optymalne, czy też muszą zostać 
dostosowane do najnowszych zmian. 
Ponadto sprawozdanie zawiera ocenę, czy 
program jest efektywny i wydajny oraz czy 
przyczynia się do realizacji celów 
określonych w art. 2 i 3.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawki do art. 22 powinny zapewnić możliwość dostosowywania i optymalizacji programu 
Copernicus, przy udziale grup użytkowników, a także zagwarantować ciągłość tego programu 
w odpowiednim czasie przez zakończeniem okresu obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych.

Poprawka 158
Rachida Dati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej [dwa lata po wejściu w 
życie przepisów] Komisja sporządzi 
sprawozdanie z oceny polityki w zakresie 
danych i informacji programu Copernicus 
na podstawie jej wyników i korzyści dla 
całej gospodarki oraz jej skutków dla 
rynków powiązanych.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest monitorowanie skutków nowej polityki w zakresie danych i informacji programu 
Copernicus, aby jak najwcześniej ocenić jej wpływ na gospodarkę i europejski przemysł 
kosmiczny.

Poprawka 159
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wyniki sprawozdania z oceny powinny 
stanowić podstawę wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia 
zmieniającego niniejsze rozporządzenie, 
który Komisja ma przedstawić najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2020 r.

Or. de

Poprawka 160
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przeprowadza ocenę, o której 
mowa w ust. 1, w ścisłej współpracy z 
operatorami, a społeczności użytkowników 
programu Copernicus badają skuteczność i 
efektywność programu Copernicus i jego 
wkład na rzecz realizacji celów, o których 
mowa w art. 2 i 3. Komisja przedstawia 
wyniki przedmiotowych ocen 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

2. Komisja przeprowadza ocenę, o której 
mowa w ust. 1 i 1a, w ścisłej współpracy z 
operatorami i grupami użytkowników 
programu Copernicus. Komisja 
przedstawia wyniki przedmiotowych ocen 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

Or. de

Poprawka 161
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ciągu dwóch lat od przyjęcia 
polityki w zakresie danych i informacji 
programu Copernicus przeprowadza się 
jej przegląd śródokresowy w celu oceny 
wpływu polityki w zakresie korzyści 
gospodarczych.

Or. en


