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Pozmeňujúci návrh 44
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Globálne monitorovanie pre životné 
prostredie a bezpečnosť (Global 
Monitoring for Environment and Security –
GMES) bola iniciatíva monitorovania 
Zeme realizovaná pod vedením Únie v 
spolupráci s členskými štátmi a Európskou 
vesmírnou agentúrou (ESA). Počiatky 
GMES sa datujú do mája 1998, keď 
inštitúcie zapojené do rozvoja vesmírnych 
činností v Európe vydali spoločné
vyhlásenie, známe ako „Bavenský 
manifest“.. V manifeste sa požadoval 
dlhodobý záväzok k rozvoju služieb 
vesmírneho monitorovania životného 
prostredia s využitím európskych zručností 
a technológií a ich ďalším rozvojom. V 
roku 2005 Únia uskutočnila strategickú 
voľbu rozvoja nezávislej európskej 
kapacity na pozorovanie Zeme s cieľom 
zabezpečovať služby v oblasti životného 
prostredia a bezpečnosti8, ktorej výsledkom 
napokon bolo nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. 
septembra 2010 o európskom programe 
monitorovania Zeme (GMES) a jeho 
počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) 9.

(1) Globálne monitorovanie pre životné 
prostredie a bezpečnosť (Global 
Monitoring for Environment and Security –
GMES) bola iniciatíva monitorovania 
Zeme realizovaná pod vedením Únie v 
spolupráci s členskými štátmi a Európskou 
vesmírnou agentúrou (ESA). Počiatky 
GMES sa datujú do mája 1998, keď 
inštitúcie zapojené do rozvoja vesmírnych 
činností v Európe vydali spoločné 
vyhlásenie, známe ako „Bavenský 
manifest“.. V manifeste sa požadoval 
dlhodobý záväzok k rozvoju služieb 
vesmírneho monitorovania životného 
prostredia s využitím európskych zručností 
a technológií a ich ďalším rozvojom. V 
roku 2005 Únia uskutočnila spoločne s 
ESA strategickú voľbu rozvoja nezávislej 
európskej kapacity na pozorovanie Zeme 
s cieľom zabezpečovať služby v oblasti 
životného prostredia a bezpečnosti8, ktorej 
výsledkom napokon bolo nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
911/2010 z 22. septembra 2010 
o európskom programe monitorovania 
Zeme (GMES) a jeho počiatočnej 
prevádzke (2011 – 2013) 9.

__________________ __________________
8 KOM(2005) 565 v konečnom znení 
z 10. novembra 2005.

8 KOM(2005) 565 v konečnom znení 
z 10. novembra 2005.

9 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1. 9 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Od svojho vzniku bol GMES spoločným programom EÚ a ESA pod vedením EÚ. Približne
60 % investícií do segmentu kozmického priestoru bolo k dnešnému dňu financovaných
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prostredníctvom ESA.

Pozmeňujúci návrh 45
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Ciele programu Kopernikus sú 
poskytovať presné a spoľahlivé informácie 
v oblasti životného prostredia a 
bezpečnosti prispôsobené potrebám 
používateľov a podporovať ostatné politiky 
Únie, najmä v súvislosti s vnútorným 
trhom, dopravou, životným prostredím, 
energetikou, civilnou ochranou, 
spoluprácou s tretími krajinami 
a humanitárnou pomocou. Program sa 
opiera o spôsobilosti existujúce v Európe, 
ktoré sú doplnené o nové spoločne 
vytvorené aktíva.

(5) Ciele programu Kopernikus sú 
poskytovať presné a spoľahlivé informácie 
v oblasti životného prostredia prispôsobené 
potrebám používateľov a podporovať 
ostatné politiky Únie, najmä v súvislosti s 
vnútorným trhom, dopravou, životným 
prostredím, energetikou, civilnou 
ochranou, spoluprácou s tretími krajinami 
a humanitárnou pomocou. Program sa 
opiera o spôsobilosti existujúce v Európe, 
ktoré sú doplnené o nové spoločne 
vytvorené aktíva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Program by mal podľa možností čo 
najviac využívať kapacity pre vesmírne
pozorovania a služby členských štátov. 
Program by mal tiež využívať kapacity
obchodných iniciatív v Európe a prispieť 
tak k vytváraniu životaschopného
komerčného vesmírneho odvetvia v
Európe.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Program Kopernikus by sa mal 
realizovať v súlade s inými relevantnými 
nástrojmi a akciami Únie, najmä v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy 
a nástrojmi v oblasti bezpečnosti, ochrany 
osobných údajov, konkurencieschopnosti 
a inovácie, súdržnosti, výskumu, dopravy, 
hospodárskej súťaže a medzinárodnej 
spolupráce, spolu s európskym programom 
pre globálne navigačné satelitné systémy 
(GNSS). Pomocou údajov programu 
Kopernikus by sa mal zachovávať súlad s 
referenčnými vesmírnymi údajmi 
členských štátov a podporovať rozvoj 
infraštruktúry pre priestorové informácie v 
Únii stanovenej v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 
2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre 
priestorové informácie v Európskom 
spoločenstve (INSPIRE)10. 
Prostredníctvom programu Kopernikus sa 
takisto doplní spoločný systém 
environmentálnych informácií (SSEI) a 
činnosti Únie v oblasti zásahov v 
núdzových situáciách.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

__________________
10 Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Na účely dosiahnutia maximálnej 
účinnosti a zosilnenia vplyvu by mal 
program Kopernikus využívať vesmírne 
kapacity členských štátov a ťažiť z nich, 
rovnako ako kapacity obchodných 
iniciatív, ktoré existujú v Európe.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 49
Henri Weber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Okrem toho dostupnosť 
európskeho satelitného systému na prenos 
údajov pre sentinely Kopernikus (EDRS) 
urýchli prenos údajov a následne 
z kvantitatívneho aj kvalitatívneho 
hľadiska zlepší schopnosť reagovať na 
rastúci dopyt používateľov po získaní 
údajov v takmer reálnom čase.
Poskytovanie operačných služieb závisí od 
dobrého fungovania a bezpečnosti zložky 
vesmír programu Kopernikus. Zvyšujúce 
sa riziko zrážky s inými satelitmi a 
vesmírnym odpadom predstavuje 
najvážnejšiu hrozbu pre zložku vesmír 
programu Kopernikus. Program 
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priestoru11. Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ L , s. 11 Ú. v. EÚ L , s.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Okrem toho by mal vychádzať z 
európskeho systému na prenos 
obrovského množstva údajov (European 
Data Relay Satellite System – EDRS), 
ktorý urýchľuje prenos údajov pre satelity 
typu Sentinel a uspokojuje rastúci dopyt 
po údajoch v takmer reálnom čase.
Poskytovanie operačných služieb závisí od 
dobrého fungovania, neustálej dostupnosti 
a bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
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prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ L [ …] z […], s.[…]. 11 Ú. v. EÚ L [ …] z […], s.[…].

Or. de

Odôvodnenie

EDRS, ktorý je prevádzkovaný ako verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou 
vesmírnou agentúrou ESA a európskymi spoločnosťami, zabezpečuje rýchly prenos veľkého 
množstva údajov na tzv. informačných diaľniciach vo vesmíre. Tento systém budú využívať 
satelity typu Sentinel 1 a 2 programu Kopernikus.

Pozmeňujúci návrh 51
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Navyše dostupnosť európskeho 
satelitného systému na prenos údajov pre 
sentinely Kopernikus urýchli prenos
údajov, a teda ďalej zvýši kapacity v
reakcii na rastúci dopyt používateľov po 
údajoch v takmer reálnom čase.
Poskytovanie operačných služieb závisí od 
dobrého fungovania a bezpečnosti zložky 
vesmír programu Kopernikus. Zvyšujúce 
sa riziko zrážky s inými satelitmi a 
vesmírnym odpadom predstavuje 
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parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

najvážnejšiu hrozbu pre zložku vesmír 
programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ L, s.. 11 Ú. v. EÚ L, s..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Dostupnosť európskeho 
satelitného systému na prenos údajov 
okrem toho urýchli prenos údajov 
satelitov typu Sentinel programu 
Kopernikus, čím poskytne odpoveď na 
rastúci dopyt užívateľov po údajov v 
takmer reálnom čase. Poskytovanie 
operačných služieb závisí od dobrého 
fungovania a bezpečnosti zložky vesmír 
programu Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko 
zrážky s inými satelitmi a vesmírnym 
odpadom predstavuje najvážnejšiu hrozbu 
pre zložku vesmír programu Kopernikus. 
Program Kopernikus by preto mal 
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priestoru11. podporovať akcie zamerané na znižovanie 
rizík, najmä prostredníctvom prispievania k 
programu zriadenému rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady [XXX], 
ktorým sa zriaďuje program na podporu 
dohľadu nad kozmickým priestorom a 
sledovania tohto priestoru11.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ L [ …] z […], s.[…]. 11 Ú. v. EÚ L [ …] z […], s.[…].

Or. de

Odôvodnenie

Poskytovanie údajov v takmer reálnom čase bude veľkým obohatením služieb programu 
Kopernikus. Európsky satelitný systém na prenos údajov bude pritom zohrávať významnú 
úlohu.

Pozmeňujúci návrh 53
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom poskytovania najväčšieho 
príspevku, spoločne s programami
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parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

EGNOS/Galileo, k programu zriadenému 
rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady [XXX], ktorým sa zriaďuje program 
na podporu dohľadu nad kozmickým 
priestorom a sledovania tohto priestoru11.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ L, s.. 11 Ú. v. EÚ L, s..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme dosiahnutia týchto cieľov by 
sa mal program Kopernikus opierať 
o autonómnu kapacitu Únie pre vesmírne 
pozorovanie a zabezpečovať operačné 
služby v oblasti životného prostredia, 
civilnej ochrany a bezpečnosti. Takisto by 
mal využívať dostupné údaje in situ, 
konkrétne údaje poskytované členskými 
štátmi. Poskytovanie operačných služieb 
závisí od dobrého fungovania a 
bezpečnosti zložky vesmír programu 
Kopernikus. Zvyšujúce sa riziko zrážky s 
inými satelitmi a vesmírnym odpadom 
predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre zložku 
vesmír programu Kopernikus. Program 
Kopernikus by preto mal podporovať akcie 
zamerané na znižovanie rizík, najmä 
prostredníctvom prispievania k programu 
zriadenému rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady [XXX], ktorým sa 
zriaďuje program na podporu dohľadu nad 
kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru11.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

__________________
11 Ú. v. EÚ L, s..
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Program Kopernikus by sa mal 
realizovať pri dodržiavaní najvyšších 
noriem transparentnosti a účinnosti. Je 
nanajvýš dôležité uplatňovať zásady 
týkajúce sa verejného obstarávania. Na 
účely maximálneho využitia verejných 
investícií a zabezpečenia 
konkurencieschopného kozmického 
priemyslu musí byť poskytovanie služieb 
súvisiacich s programom Kopernikus 
otvorené hospodárskej súťaži a riadiť sa 
európskymi zásadami verejného 
obstarávania. V kontexte spravodlivej 
hospodárskej súťaže v rámci 
dodávateľského reťazca by sa mala 
osobitná pozornosť venovať účasti MSP a 
malo by sa zabrániť najmä zneužívaniu 
dominantného postavenia alebo závislosti 
od jediného dodávateľa. Z tohto dôvodu 
musia uchádzači zabezpečiť vysokú mieru 
subdodávateľských zmlúv. 

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) S cieľom podporiť maximálny rozvoj 
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európskeho vesmírneho priemyslu a 
priemyslu v oblasti služieb a získať v 
rámci vývoja programu Kopernikus 
najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze
a najlepší výkon, by sa mali aktívne 
využívať zásady pre verejné obstarávanie, 
vhodné nastavenie zmlúv a subdodávky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Maximálne finančné krytie potrebné 
na akcie programu Kopernikus (2014 –
2020) predstavuje 3 786 miliónov EUR v 

cenách z roku 2011, ktoré sú pridelené v 
rámci samostatnej rozpočtovej kapitoly 
pod hlavou 2 okruhu 1a všeobecného 
rozpočtu Únie. Personálne a 
administratívne výdavky Komisie súvisiace 
s koordináciou programu Kopernikus by sa
mali financovať z rozpočtu Únie.

(10) Maximálne finančné krytie potrebné 
na akcie programu Kopernikus (2014 –
2020) predstavuje 3 786 miliónov EUR v 

cenách z roku 2011, ktoré sú pridelené v 
rámci samostatnej rozpočtovej kapitoly 
pod hlavou 2 okruhu 1a všeobecného 
rozpočtu Únie. Personálne a 
administratívne výdavky Komisie súvisiace 
s koordináciou programu Kopernikus by sa 
mali financovať z rozpočtu Únie. V
prípade ďalších neočakávaných
finančných záväzkov by akékoľvek 
zvýšenie príspevku Únie nemalo byť na
úkor iných programov, a preto by malo 
byť zahrnuté v rámci disponibilnej 
rezervy medzi stropmi VFR a stropom
vlastných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Agentúra pre európsky GNSS
(GSA) by sa mala podieľať na
vypracovaní dlhodobého plánu programu
Kopernikus.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Služby programu Kopernikus slúžia
rôznym skupinám užívateľov na rôzne 
účely. Pri vytváraní a prevádzkovaní
služieb by sa mali zohľadňovať potreby
všetkých skupín používateľov. Mala by 
platiť zásada rovnakého prístupu ku 
všetkým hlavným používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 
súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém je 
nákladovo efektívnejší ako systémy 
kupovania údajov a posilňuje globálny 

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 
súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém je 
nákladovo efektívnejší ako systémy 
kupovania údajov a posilňuje globálny 



AM\1007961SK.doc 15/66 PE522.817v01-00

SK

rozmer programu. rozmer programu, pričom by sa mala 
zaistiť primeraná ochrana informácií 
a údajov, ktoré sa takýmto spôsobom 
vymieňajú.

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajca tu zavádza požiadavku reciprocity. Keby však tento pojem niesol silný politický 
odkaz, mohol by spôsobiť ťažkosti a rozdiely vo výklade. Preto sa ho snažíme v celom texte 
nahradiť pojmami, ktoré sú z právneho hľadiska primeranejšie.

Pozmeňujúci návrh 61
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 
súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém je 
nákladovo efektívnejší ako systémy 
kupovania údajov a posilňuje globálny 
rozmer programu.

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 
súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém – v
rámci ktorého by sa mali uplatňovať
zásady výmeny údajov – je nákladovo 
efektívnejší ako systémy kupovania údajov 
a posilňuje globálny rozmer programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 



PE522.817v01-00 16/66 AM\1007961SK.doc

SK

súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém je 
nákladovo efektívnejší ako systémy 
kupovania údajov a posilňuje globálny 
rozmer programu.

súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre, ak sa zakladá na zásadách
výmeny údajov založených na rovnosti
podmienok pre všetkých. Takýto výmenný 
systém je nákladovo efektívnejší ako 
systémy kupovania údajov a posilňuje 
globálny rozmer programu.

Or. en

Odôvodnenie

Výmena údajov by sa mala zakladať na rovnosti podmienok pre všetkých, tzn. vymieňané
údaje by mali byť z hľadiska kvality porovnateľné s údajmi programu Kopernikus. Výmenou
údajov s lepšou kvalitou by mohlo dôjsť k ohrozeniu európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 63
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Celkovú zodpovednosť za program 
Kopernikus by mala niesť Komisia. Mala 
by vymedziť svoje priority a ciele a 
zabezpečiť celkovú koordináciu programu 
a dohľad nad ním.

(16) Celkovú zodpovednosť za program 
Kopernikus by mala niesť Komisia. Mala 
by vymedziť svoje priority a ciele a 
zabezpečiť celkovú koordináciu programu 
a dohľad nad ním. Mala by Európskemu
parlamentu a Rade včas poskytnúť všetky
relevantné informácie týkajúce sa
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Celkovú zodpovednosť za program (16) Celkovú zodpovednosť za program 
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Kopernikus by mala niesť Komisia. Mala 
by vymedziť svoje priority a ciele a 
zabezpečiť celkovú koordináciu programu 
a dohľad nad ním.

Kopernikus by mala niesť Komisia. 
V koordinácii so všetkými 
zainteresovanými stranami by mala
vymedziť svoje priority a ciele a 
zabezpečiť celkovú koordináciu programu 
a dohľad nad ním.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre správne fungovanie programu má rozhodujúci význam to, aby sa do neho aktívne, 
nestranne a čo najskôr zapojili všetci aktéri z výrobného reťazca a používatelia údajov 
a informácií.

Pozmeňujúci návrh 65
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Pri zohľadnení rozmeru partnerstva 
programu Kopernikus a s cieľom zabrániť 
duplicite technických poznatkov by sa 
vykonávanie programu malo delegovať na 
subjekty s príslušnou technickou a 
odbornou kapacitou.

(17) Pri zohľadnení rozmeru partnerstva 
programu Kopernikus a s cieľom zabrániť 
duplicite technických poznatkov by sa 
vykonávanie programu malo delegovať na 
subjekty s príslušnou technickou a 
odbornou kapacitou. Na technickú 
kontrolu a koordináciu satelitov by sa 
mali využívať existujúce infraštruktúry, 
ako napríklad kontrolné centrá Galileo.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 66
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Agentúra pre európsky GNSS 
(GSA) bola založená už v roku 2004 a plní 
rôzne úlohy týkajúce sa európskych 
programov satelitného určovania polohy a 
navigácie vrátane programov Galileo a 
EGNOS. Aby bolo možné čo najviac ťažiť 
zo synergie medzi programami Galileo a 
Kopernikus, Európska komisia by v 
spolupráci s Európskym parlamentom a 
členskými štátmi mala posúdiť, akú úlohu 
by agentúra GSA mohla v budúcnosti 
zohrávať v rámci realizácie programu 
Kopernikus v úzkej spolupráci s centrami 
excelentnosti pre pozorovanie Zeme.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Ak je to náležite odôvodnené 
osobitnou povahou akcie a špecifickou 
expertízou organu Únie, môže sa Komisia 
pri vykonávaní programu Kopernikus 
opierať o príslušné agentúry Únie, ako je 
Európska environmentálna agentúra 
(EEA), Európska agentúra pre riadenie 
operačnej spolupráce na vonkajších 
hraniciach členských štátov Európskej únie 
(Frontex), Európska námorná bezpečnostná 
agentúra (EMSA) a Satelitné stredisko 
Európskej únie (EUSC) alebo o iný 
príslušný orgán, na ktorý možno 
potenciálne delegovať činnosti podľa 
článku 58 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

(18) Ak je to náležite odôvodnené 
osobitnou povahou akcie a špecifickou 
expertízou organu Únie, môže sa Komisia 
pri vykonávaní programu Kopernikus 
opierať o príslušné agentúry Únie, ako je 
Európska environmentálna agentúra 
(EEA), Európska agentúra pre riadenie 
operačnej spolupráce na vonkajších 
hraniciach členských štátov Európskej únie 
(Frontex), Európska námorná bezpečnostná 
agentúra (EMSA), Agentúra pre európsky 
GNSS (GSA) a Satelitné stredisko 
Európskej únie (EUSC) alebo o iný 
príslušný orgán, na ktorý možno 
potenciálne delegovať činnosti podľa 
článku 58 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 
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vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.12 Pri 
výbere orgánu Únie treba náležite 
zohľadniť nákladovú efektívnosť poverenia 
uvedenými úlohami, ako aj vplyv na 
štruktúru riadenia orgánu a na jeho 
finančné a personálne zdroje.

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.12 Pri 
výbere orgánu Únie treba náležite 
zohľadniť nákladovú efektívnosť poverenia 
uvedenými úlohami, ako aj vplyv na 
štruktúru riadenia orgánu a na jeho 
finančné a personálne zdroje.

__________________ __________________
12 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 12 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Na splnenie cieľov posilňovania
priemyslu v oblasti 
konkurencieschopných služieb by orgány
poverené poskytovaním služieb mali na
zodpovedajúcej úrovni otvoriť
hospodárskej súťaži činnosti, ktoré boli 
na ne delegované v súlade so zásadami
Únie pre verejné obstarávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) S cieľom zabrániť duplicite úloh, 
zabezpečiť účinné využívanie existujúcich
štruktúr a ich odborných znalostí a
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zaručiť ich efektívne spolupôsobenie by
Komisia mala zveriť konkrétne aspekty
programu Kopernikus agentúram EÚ a
ďalším orgánom, ako je Európska
agentúra pre životné prostredie a
Agentúra pre európsky GNSS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na účely dosiahnutia cieľa programu 
Kopernikus udržateľným spôsobom je 
potrebné koordinovať činnosti rôznych 
partnerov zapojených do programu 
Kopernikus a vyvinúť, zaviesť a 
prevádzkovať služby a kapacitu na 
pozorovanie, ktoré spĺňajú požiadavky 
používateľov. V tejto súvislosti by mal 
Komisii pri zabezpečovaní koordinácie 
príspevkov Únie, členských štátov a
medzivládnych agentúr do programu 
Kopernikus pomáhať výbor, pričom by sa 
čo najlepšie využívali existujúce kapacity 
a zisťovali nedostatky, ktoré treba riešiť na 
úrovni Únie. Mal by takisto pomáhať 
Komisii pri monitorovaní dôsledného 
vykonávania programu Kopernikus.

(22) Na účely dosiahnutia cieľa programu 
Kopernikus udržateľným spôsobom je 
potrebné koordinovať činnosti rôznych 
partnerov zapojených do programu 
Kopernikus a vyvinúť, zaviesť a 
prevádzkovať služby a kapacitu na 
pozorovanie, ktoré spĺňajú požiadavky 
používateľov. V tejto súvislosti by mal 
Komisii pri zabezpečovaní koordinácie 
príspevkov Únie, členských štátov,
medzivládnych agentúr a podnikov do 
programu Kopernikus pomáhať výbor, 
pričom by sa čo najlepšie využívali 
existujúce kapacity a zisťovali nedostatky, 
ktoré treba riešiť na úrovni Únie. Mal by 
takisto pomáhať Komisii pri monitorovaní 
dôsledného vykonávania programu 
Kopernikus.

Or. fr

Odôvodnenie

Posilnenie aktívnej úlohy podnikov sa už uvádza aj v návrhoch, ktoré predložil spravodajca. 
V tomto prípade ide o jeho zdôraznenie v celom texte.
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Pozmeňujúci návrh 71
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na účely dosiahnutia cieľa programu 
Kopernikus udržateľným spôsobom je 
potrebné koordinovať činnosti rôznych 
partnerov zapojených do programu 
Kopernikus a vyvinúť, zaviesť a 
prevádzkovať služby a kapacitu na 
pozorovanie, ktoré spĺňajú požiadavky 
používateľov. V tejto súvislosti by mal 
Komisii pri zabezpečovaní koordinácie 
príspevkov Únie, členských štátov a 
medzivládnych agentúr do programu 
Kopernikus pomáhať výbor, pričom by sa 
čo najlepšie využívali existujúce kapacity 
a zisťovali nedostatky, ktoré treba riešiť na 
úrovni Únie. Mal by takisto pomáhať 
Komisii pri monitorovaní dôsledného 
vykonávania programu Kopernikus.

(22) Na účely dosiahnutia cieľa programu 
Kopernikus udržateľným spôsobom je 
potrebné koordinovať činnosti rôznych 
partnerov zapojených do programu 
Kopernikus a vyvinúť, zaviesť a 
prevádzkovať služby a kapacitu na 
pozorovanie, ktoré spĺňajú požiadavky 
používateľov. V tejto súvislosti by mal 
Komisii pri zabezpečovaní koordinácie 
príspevkov Únie, členských štátov, 
súkromného sektora a medzivládnych 
agentúr do programu Kopernikus pomáhať 
výbor, pričom by sa čo najlepšie využívali 
existujúce kapacity a zisťovali nedostatky, 
ktoré treba riešiť na úrovni Únie. Mal by 
takisto pomáhať Komisii pri monitorovaní 
dôsledného vykonávania programu 
Kopernikus.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Program by mal byť v súlade s
pravidlami Spoločenstva v oblasti 
verejného obstarávania a mal by byť v
prvom rade zameraný na dosiahnutie
najlepšieho pomeru medzi kvalitou a 
cenou, kontrolu nákladov, zníženie rizík, 
zvýšenie účinnosti a zníženie závislosti od
jednotlivých dodávateľov. V jednotlivých 
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členských štátoch by sa mal v
priemyselnom dodávateľskom reťazci 
presadzovať otvorený prístup a
spravodlivá hospodárska súťaž a 
vyvážená ponuka účasti priemyselných
odvetví na všetkých úrovniach, a to najmä
vrátane malých a stredných podnikov
(MSP) a malých systémových
integrátorov. Je potrebné vyhnúť sa
prípadnému zneužitiu dominantného
postavenia alebo dlhodobej závislosti od
jednotlivých dodávateľov, pretože by to 
mohlo viesť ku zdraženiu poskytovaných
služieb a neudržateľnosti programu v
dlhodobom výhľade.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Podporu vyváženej účasti priemyslu
na všetkých úrovniach vo všetkých
členských štátoch, zabránenie
prípadnému zneužitiu dominantného 
postavenia a dlhodobej závislosti od
jednotlivých dodávateľov a využitie
predchádzajúcich investícií verejného 
sektora a praktických skúseností a
odbornej spôsobilosti možno dosiahnuť
využívaním subdodávok zo strany 
uchádzačov. Ak je to možné, aspoň 40 % 
celkovej hodnoty činností sa má zadať 
subdodávateľom prostredníctvom 
konkurenčnej verejnej súťaže na rôznych 
úrovniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V prípade, že prístup k údajom a 
informáciám programu Kopernikus alebo 
tretích strán alebo ich používanie môže 
ohrozovať bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov alebo ohrozovať ich vonkajšie 
vzťahy, by Komisia mala obmedziť ich 
dostupnosť alebo udeľované licencie.

(25) V prípade, že prístup k údajom a 
informáciám programu Kopernikus alebo 
ich používanie môže ohrozovať 
bezpečnosť Únie a jej členských štátov, by 
Komisia mala obmedziť ich dostupnosť 
alebo udeľované licencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V záujme zvýšenia hodnoty programu 
Kopernikus pre používateľov by Komisii 
mali pomáhať zástupcovia stredných a 
koncových používateľov, odborníci z 
členských štátov vrátane odborníkov z 
príslušných vnútroštátnych agentúr alebo 
nezávislí odborníci.

(28) V záujme zvýšenia hodnoty programu 
Kopernikus pre používateľov by Komisii 
mal pomáhať špecializovaný orgán (ďalej 
len „užívateľské fórum“) združujúci
zástupcov stredných a koncových 
používateľov, odborníkov z členských 
štátov vrátane odborníkov z príslušných 
vnútroštátnych agentúr a nezávislých 
odborníkov. Ostatné zainteresované 
strany môžu byť prizvaní k účasti ako
pozorovatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Rachida Dati
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zohľadniť možné 
bezpečnostné riziká, ako aj šírku pásma a 
iné technické obmedzenia, by sa právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala 
delegovať na Komisiu, a to pokiaľ ide o 
požiadavky na údaje potrebné pre operačné 
služby, podmienky a postupy týkajúce sa 
prístupu k údajom a informáciám programu 
Kopernikus, ako aj ich registrácie 
a používania, podmienky a postupy 
prenosu a používania satelitných údajov 
prenášaných do prijímacích staníc, ktoré 
nie sú súčasťou programu Kopernikus, a na 
archiváciu údajov a informácií programu 
Kopernikus, špecifické technické kritériá 
potrebné na predchádzanie narušeniu 
systému údajov a informácií programu 
Kopernikus a kritériá týkajúce sa 
obmedzenia šírenia údajov a informácií 
programu Kopernikus v dôsledku konfliktu 
práva alebo bezpečnostných záujmov, ako 
aj kritériá týkajúce sa vykonávania 
posúdenia bezpečnosti. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(31) S cieľom zohľadniť možné 
bezpečnostné riziká, ako aj šírku pásma a 
iné technické obmedzenia, by sa právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala 
delegovať na Komisiu, a to pokiaľ ide o 
požiadavky na údaje potrebné pre operačné 
služby, podmienky a postupy týkajúce sa 
prístupu k údajom a informáciám programu 
Kopernikus, ako aj ich registrácie 
a používania, podmienky a postupy 
prenosu a používania satelitných údajov 
prenášaných do prijímacích staníc, ktoré 
nie sú súčasťou programu Kopernikus, a na 
archiváciu údajov a informácií programu 
Kopernikus, špecifické technické kritériá 
potrebné na predchádzanie narušeniu 
systému údajov a informácií programu 
Kopernikus a kritériá týkajúce sa 
obmedzenia šírenia údajov a informácií 
programu Kopernikus v dôsledku konfliktu 
práva alebo bezpečnostných záujmov, ako 
aj kritériá týkajúce sa vykonávania 
posúdenia bezpečnosti. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie, a to aj s odborníkmi a so 
zástupcami používateľov a odvetvia. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre správne fungovanie programu má rozhodujúci význam to, aby sa do neho aktívne, 
nestranne a čo najskôr zapojili všetci aktéri z výrobného reťazca a používatelia údajov 
a informácií.
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Pozmeňujúci návrh 77
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ochrana životného prostredia a 
poskytovanie podpory úsiliu o civilnú 
ochranu a bezpečnosť;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora stratégie rastu Európa 2020 
prispievaním k cieľom inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
predovšetkým prispieva k hospodárskej 
stabilite a rastu prostredníctvom 
podnecovania komerčného uplatnenia.

b) podpora stratégie rastu Európa 2020 
prispievaním k cieľom inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
predovšetkým prispieva k hospodárskej 
stabilite a rastu prostredníctvom 
podnecovania bezplatnej výmeny údajov a 
komerčného uplatnenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podpora rozvoja silného, vyváženého a
konkurencieschopného vesmírneho 
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priemyslu a priemyslu v oblasti služieb v
celej EÚ a zlepšovanie príležitostí
európskych spoločností v oblasti rozvoja a
poskytovania inovatívnych systémov a
služieb pozorovania Zeme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podpora rozvoja silného a
konkurencieschopného európskeho
vesmírneho priemyslu a maximalizácia
príležitosti pre európske podniky v oblasti
rozvoja a poskytovania inovatívnych
systémov a služieb pozorovania Zeme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podpora rozvoja silného a
konkurencieschopného európskeho
vesmírneho priemyslu a maximalizácia
príležitosti pre európske podniky v oblasti
rozvoja a poskytovania inovatívnych
systémov a služieb pozorovania Zeme;

Or. en
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Odôvodnenie

Zdôrazňuje priemyselné ciele programu, významné výhody vyplývajúce z investície poháňanej 
environmentálnymi požiadavkami na monitorovanie.

Pozmeňujúci návrh 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) stanovenie základu pre rozvoj
vesmírneho priemyslu a 
konkurencieschopných služieb v celej 
Únii.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 83
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) zabezpečenie autonómneho prístupu k
poznatkom o životnom prostredí a
kľúčovým technológiám pre pozorovanie
Zeme a geoinformačným službám, čo 
Európe umožňuje nezávislé rozhodovanie 
a konanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Vladimír Remek
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) zabezpečenie autonómneho prístupu k
poznatkom o životnom prostredí a
kľúčovým technológiám pre pozorovanie
Zeme a geoinformačným službám, čo 
Európe umožňuje nezávislé rozhodovanie 
a konanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pôvodné údaje a informácie získané 
prostredníctvom vesmírnych pozorovaní, 
ako aj z dostupných údajov in situ („údaje 
a informácie programu Kopernikus“) sú 
presné a spoľahlivé, poskytované na 
dlhodobom a udržateľnom základe 
a zodpovedajú požiadavkám skupín 
používateľov programu Kopernikus. 
Prístup k týmto údajom je úplný, otvorený 
a bezplatný v súlade s podmienkami 
vymedzenými v tomto nariadení alebo na 
základe tohto nariadenia.

2. Pôvodné údaje a informácie získané 
prostredníctvom vesmírnych pozorovaní, 
ako aj z dostupných údajov in situ („údaje 
a informácie programu Kopernikus“) sú 
presné a spoľahlivé, poskytované na 
trvalom a nepretržitom základe 
a zodpovedajú požiadavkám skupín 
používateľov programu Kopernikus. 
Prístup k týmto údajom je úplný, otvorený 
a bezplatný v súlade s podmienkami 
vymedzenými v tomto nariadení alebo na 
základe tohto nariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

Spresnenie.

Pozmeňujúci návrh 86
Norbert Glante
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1. Patria sem 
najmä orgány, univerzity a výskumné 
inštitúcie, nadväzujúce odvetvia, najmä 
MSP, a zákazníci v nadväzujúcich 
odvetviach.

Or. de

Odôvodnenie

Spresnenie rôznych skupín používateľov

Pozmeňujúci návrh 87
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1, používateľov 
výskumu: univerzity alebo iné výskumné 
organizácie, komerčných a súkromných 
používateľov, akúkoľvek inú tretiu 
stranu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Henri Weber

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1, ako aj 
univerzity alebo všetky iné výskumné 
organizácie, komerčných a súkromných 
používateľov, a akúkoľvek inú 
zainteresovanú stranu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 89
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1. Verejné
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vedecké a vzdelávacie organizácie môžu
byť zahrnuté do skupín používateľov po 
predchádzajúcom individuálnom
schválení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1, univerzity a
iné výskumné inštitúcie, komerčných a
súkromných používateľov, a akúkoľvek
inú tretiu stranu.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje a služby programu Kopernikus sú vyhradené na to, aby ich používali univerzity a
výskumné ústavy, ako aj súkromné podniky, na poskytovanie nadväzujúcich služieb. Preto je
veľmi dôležité, aby pri procese stanovenia technických špecifikácií a požiadaviek na údaje a
služby boli zohľadnené potreby súkromného sektora a výskumných inštitúcií. Preto je 
mimoriadne dôležité zahrnúť výskumné inštitúcie, univerzity a komerčných používateľov ako 
súčasť skupiny používateľov programu Kopernikus.

Pozmeňujúci návrh 91
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3



PE522.817v01-00 32/66 AM\1007961SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1, používateľov 
výskumu: univerzity alebo iné výskumné 
organizácie a komerčných a súkromných 
používateľov;

Or. en

Odôvodnenie

EÚ očakáva, že priemysel a malé a stredné podniky využijú údaje a služby programu 
Kopernikus na produkciu následných služieb vysokej kvality. Je dôležité, aby ich potreby boli 
zohľadnené pri formulovaní technických požiadaviek na údaje a služby.

Pozmeňujúci návrh 92
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) údajov a informácií sprístupnených v 
súlade s príslušnými požiadavkami na 
poskytovanie služieb v oblasti životného 
prostredia, civilnej ochrany a bezpečnosti;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Evžen Tošenovský
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) dokončenia vesmírnej infraštruktúry
v súvislosti s rozmiestnenými satelitmi 
a údajmi, ktoré produkujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) používania údajov a informácií
programu Kopernikus inštitúciami 
a orgánmi Únie, vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
výskumnými organizáciami,
medzinárodnými organizáciami a
súkromnými subjektmi, úrovne využívania 
zo strany používateľov a ich spokojnosti
a prínosu pre občanov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) budovania konkurencieschopného 
európskeho kozmického priemyslu
a silného partnerstva s podnikmi 
z kozmického sektora v záujme inovácií, 
zamestnanosti a rastu;
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Or. fr

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa preberá cieľ, ktorý už sformuloval spravodajca a ktorý sa 
tu prehlbuje na základe dimenzií partnerstva a zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 96
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dokončenia vesmírnej infraštruktúry
v súvislosti s rozmiestnenými satelitmi 
a údajmi, ktoré produkujú, po zohľadnení 
dostupných rozpočtových prostriedkov;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže nariadenie nestanovuje rozsah „vesmírnej infraštruktúry“, bude ťažké posudzovať stav 
„dokončenia“; okrem toho rozpočet, ktorý vyžadoval dlhodobý scenár vypracovaný 
agentúrou ESA, bol obmedzený a po znížení tohto rozpočtu nebola zverejnená žiadna jeho 
revidovaná verzia.

Pozmeňujúci návrh 97
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program Kopernikus zabezpečuje 
udržateľný a spoľahlivý prístup 
k vesmírnym pozorovaniam z autonómnej 
kapacity Únie pre pozorovanie Zeme 
a opiera sa o existujúce aktíva a 
schopnosti, ktoré sa v prípade potreby 
dopĺňajú. Tento cieľ sa meria dokončením 

2. Program Kopernikus zabezpečuje 
udržateľný a spoľahlivý prístup 
k vesmírnym pozorovaniam z autonómnej 
kapacity Únie pre pozorovanie Zeme s
jednotnými technickými predpismi
a opiera sa o existujúce i budúce aktíva a 
schopnosti, ktoré sa v prípade potreby 
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vesmírnej infraštruktúry v súvislosti s 
rozmiestnenými satelitmi a údajmi, ktoré 
produkujú.

dopĺňajú. Tento cieľ sa meria dokončením 
vesmírnej infraštruktúry v súvislosti s 
rozmiestnenými satelitmi a údajmi, ktoré 
produkujú.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Žiadna z týchto služieb nie je 
uprednostňovaná. Služby sú
prevádzkované v súlade so zásadami
subsidiarity a proporcionality pri plnom
rešpektovaní existujúcich vnútroštátnych
mandátov. Sú decentralizované, 
uskutočniteľné a nákladovo efektívne a v 
prípade potreby prepájajú na európskej
úrovni existujúce údaje o vesmíre, údaje 
in situ a referenčné údaje a kapacity v
členských štátoch, aby sa zabránilo
duplicite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Službou monitorovania morského 
prostredia sa zabezpečujú informácie o 
fyzickom stave a dynamike ekosystémov 
oceánov a morí pre oblasť svetového 
oceánu a európske regionálne oblasti;

b) Službou monitorovania morského 
prostredia sa zabezpečujú informácie o 
fyzickom stave a dynamike ekosystémov 
oceánov a morí pre oblasť svetového 
oceánu a polárne a európske regionálne 
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oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Službou monitorovania krajiny sa 
zabezpečujú informácie na podporu 
environmentálneho monitorovania 
biodiverzity, pôdy, vody, lesov a 
prírodných zdrojov na celosvetovej a 
miestnej úrovni, ako aj na všeobecnú 
realizáciu politiky životného prostredia, 
poľnohospodárstva, energetiky, 
urbanistického plánovania, infraštruktúry 
a dopravy;

c) Službou monitorovania krajiny sa 
zabezpečujú informácie na podporu 
environmentálneho monitorovania 
biodiverzity, pôdy, vody, kryosféry, lesov a 
prírodných zdrojov na celosvetovej a 
miestnej úrovni, ako aj na všeobecnú 
realizáciu politiky životného prostredia, 
poľnohospodárstva, energetiky, 
urbanistického plánovania, infraštruktúry 
a dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia prijme, určí a podľa potreby
aktualizuje dlhodobý plán vrátane
podrobných technických portfólií pre
služby podľa článku 4 ods. 1, ktorý sa
prijme v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 20 ods. 3. Keď výbor 
prijme dlhodobý plán, Komisia ho použije 
tam, kde je to vhodné, ako základ pre
pridelenie prostriedkov v rámci svojho 
ročného pracovného programu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci zložky vesmír programu 
Kopernikus sa zabezpečujú vesmírne 
pozorovania na účely plnenia cieľov 
uvedených v článkoch 2 a 3, pričom 
primárne slúži pre operačné služby 
uvedené v článku 4 ods. 1. Zložka vesmír 
programu Kopernikus zahŕňa tieto činnosti:

V rámci zložky vesmír programu 
Kopernikus sa zabezpečujú vesmírne 
pozorovania na účely plnenia cieľov 
uvedených v článkoch 2 a 3, pričom 
primárne slúži pre operačné služby 
uvedené v článku 4 ods. 1. Agentúra pre
európsky GNSS sa podieľa na spracovaní
zložky vesmír a zložky služby. Zložka 
vesmír programu Kopernikus zahŕňa tieto 
činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prevádzky vesmírnej infraštruktúry
programu Kopernikus, ktorá zahŕňa
stanovovanie úloh týkajúcich sa satelitov, 
monitorovanie a kontrolu satelitov, 
prijímanie a spracúvanie, archivovanie a 
šírenie údajov a nepretržitú kalibráciu 
a validáciu,

– dokončenia, údržby a prevádzky týchto 
špecializovaných misií programu 
Kopernikus, ktoré zahŕňajú stanovovanie 
úloh týkajúcich sa satelitov, monitorovanie 
a kontrolu satelitov, prijímanie 
a spracúvanie, archivovanie a šírenie 
údajov a nepretržitú kalibráciu a validáciu,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prevádzky vesmírnej infraštruktúry
programu Kopernikus, ktorá zahŕňa
stanovovanie úloh týkajúcich sa satelitov, 
monitorovanie a kontrolu satelitov, 
prijímanie a spracúvanie, archivovanie a 
šírenie údajov a nepretržitú kalibráciu 
a validáciu,

– dokončenia, údržby a prevádzky
špecializovaných misií programu 
Kopernikus, ktoré zahŕňajú stanovovanie 
úloh týkajúcich sa satelitov, monitorovanie 
a kontrolu satelitov, prijímanie 
a spracúvanie, archivovanie a šírenie 
údajov a nepretržitú kalibráciu a validáciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– poskytovania, archivácie a šírenia údajov 
tretích strán z vesmírnych misií, ktoré 
dopĺňajú vesmírnu infraštruktúru
programu Kopernikus,

– poskytovania, archivácie a šírenia 
poskytovaných údajov z misií, ktoré 
dopĺňajú údaje zo špecializovaných misií
programu Kopernikus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– identifikácie nedostatkov v pozorovaní a 
špecifikácie nových vesmírnych misií na 
základe požiadaviek používateľov,

– identifikácie nedostatkov v pozorovaní a 
špecifikácie nových vesmírnych misií na 
základe požiadaviek používateľov a
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existujúcej alebo plánovanej vesmírnej
infraštruktúry,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– identifikácie nedostatkov v pozorovaní a 
špecifikácie nových vesmírnych misií na 
základe požiadaviek používateľov,

– identifikácie nedostatkov v pozorovaní a 
špecifikácie nových vesmírnych misií na 
základe overených požiadaviek 
používateľov,

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky používateľov by mali byť konkrétne, a nie vágne, a mali by sa preto overovať
prostredníctvom formálneho postupu, ktorý stanoví Európska komisia a bude vykonávať 
agentúra ESA.

Pozmeňujúci návrh 108
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– rozvoja zameraného na modernizáciu a 
doplnenie zložky vesmír programu 
Kopernikus, ktorá zahŕňa projektovanie a 
obstarávanie nových prvkov vesmírnej 
infraštruktúry,

– rozvoja zameraného na modernizáciu a 
doplnenie zložky vesmír programu 
Kopernikus, ktorá zahŕňa projektovanie a 
obstarávanie nových zdokonalených
prvkov vesmírnej infraštruktúry, ktoré
majú byť uvedené do prevádzky od roku
2025,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– rozvoja zameraného na modernizáciu a 
doplnenie zložky vesmír programu 
Kopernikus, ktorá zahŕňa projektovanie a 
obstarávanie nových prvkov vesmírnej 
infraštruktúry,

– rozvoja zameraného na modernizáciu a 
doplnenie zložky vesmír programu 
Kopernikus, ktorá zahŕňa projektovanie a 
obstarávanie nových prvkov vesmírnej 
infraštruktúry, ktoré sa majú uviesť do
prevádzky po roku 2025,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prínos k ochrane satelitov pred rizikami 
zrážky.

c) prínos k ochrane satelitov pred rizikami 
zrážky prostredníctvom vykonávania 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a
Rady [XXX], ktorým sa zriaďuje program 
na podporu dohľadu nad kozmickým 
priestorom a sledovania tohto priestoru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia každý rok vykonávania programu 
Kopernikus prijme pracovný program v 
súlade s článkom 84 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012. Uvedený 
vykonávací akt sa prijme v súlade s 
postupom preskúmania, na ktorý sa 
odkazuje v článku 21 ods. 3 tohto 
nariadenia.

Komisia prijme aj pracovný program v
súlade s článkom 84 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012. Uvedený 
vykonávací akt sa prijme v súlade s 
postupom preskúmania, na ktorý sa 
odkazuje v článku 20 ods. 3 tohto 
nariadenia. Komisia prijme a vedie aj
dlhodobý plán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia nesie celkovú zodpovednosť za 
program. Vymedzuje priority a ciele 
programu a dohliada nad jeho 
vykonávaním, najmä pokiaľ ide o náklady, 
harmonogram a plnenie.

1. Komisia nesie celkovú zodpovednosť za 
program Kopernikus. Vymedzuje priority a 
ciele programu a dohliada na jeho 
vykonávanie, najmä pokiaľ ide o náklady, 
harmonogram a plnenie, a poskytne 
členským štátom a Európskemu
parlamentu všetky relevantné informácie
týkajúce sa programu prostredníctvom
výročnej správy o výsledkoch 
vykonávania. Zabezpečí zachovanie
bezpečnostných záujmov Únie v súlade s
článkom 16.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia nesie celkovú zodpovednosť za 
program. Vymedzuje priority a ciele 
programu a dohliada nad jeho 
vykonávaním, najmä pokiaľ ide o náklady, 
harmonogram a plnenie.

1. Komisia nesie celkovú zodpovednosť za 
program. V koordinácii so všetkými 
zástupcami používateľov a odvetvia 
vymedzuje priority a ciele programu a 
dohliada na jeho vykonávanie, najmä 
pokiaľ ide o náklady, harmonogram a 
plnenie.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre správne fungovanie programu má rozhodujúci význam to, aby sa do neho aktívne, 
nestranne a čo najskôr zapojili všetci aktéri z výrobného reťazca a používatelia údajov 
a informácií.

Pozmeňujúci návrh 114
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia koordinuje príspevky od 
členských štátov určené na operačné 
poskytovanie služieb a dlhodobú 
dostupnosť údajov z pozorovacích 
infraštruktúr potrebných na 
zabezpečovanie služieb.

3. Komisia koordinuje príspevky od 
členských štátov určené na operačné 
poskytovanie služieb a dlhodobú 
dostupnosť údajov z verejných a
súkromných pozorovacích infraštruktúr 
potrebných na zabezpečovanie 
existujúcich a budúcich služieb na
základe stanovenia a vykonávania
viacročného plánu pre verejné 
obstarávanie, ktorý priradí ku každej z
rôznych tried rozlíšenia pevne stanovený
podiel z celkových pridelených
rozpočtových prostriedkov pre podporné 
misie a udrží konkurenčné prostredie v
každej triede.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia podporuje pokračujúci vývoj
služieb programu Kopernikus. Agentúra
pre európsky GNSS sa poverí
koordináciou rozvoja týchto služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia zachováva transparentnú a 
pravidelnú účasť používateľov a 
konzultácie s nimi, čo umožní identifikáciu 
požiadaviek používateľov na úrovni Únie a 
na vnútroštátnej úrovni.

5. Komisia zachováva transparentnú a 
pravidelnú účasť používateľov a 
konzultácie s nimi a so všetkými 
zainteresovanými stranami, čo umožní 
identifikáciu požiadaviek používateľov na 
úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre správne fungovanie programu má rozhodujúci význam to, aby sa do neho aktívne, 
nestranne a čo najskôr zapojili všetci aktéri z výrobného reťazca a používatelia údajov 
a informácií.

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

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Komisia predloží Európskemu
parlamentu a členským štátom včas všetky
relevantné informácie týkajúce sa
programu, najmä pokiaľ ide o riadenie
rizík, celkové náklady, ročné prevádzkové 
náklady každej významnej položky
infraštruktúry programu Kopernikus a 
informácie týkajúce sa harmonogramu, 
plnenia a verejného obstarávania. Tieto
informácie sa predložia výboru programu 
Kopernikus.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Komisia poskytne Európskemu
parlamentu a členským štátom včas všetky
potrebné informácie týkajúce sa
programu, najmä pokiaľ ide o riadenie
rizík, náklady, harmonogram a plnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Komisia zabezpečí, aby sa plne 
zohľadnili príspevky zo súkromného 
sektora k plneniu celkových cieľov 
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programu Kopernikus.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Úloha Európskej vesmírnej agentúry
1. V súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 Komisia uzavrie dohodu 
o delegovaní s ESA, v ktorej sa stanovia
všeobecné podmienky pre úlohy, ktoré má 
Komisia zveriť agentúre ESA, pokiaľ ide
o:
a) projektovanie, vývoj a verejné 
obstarávanie v rámci zložky vesmír
systému Kopernikus;
b) vymedzenie architektúry systému zložky 
vesmír na základe požiadaviek 
používateľov;
c) správu zverených prostriedkov;
d) monitorovacie a kontrolné postupy.
e) organizáciu procesu verejného 
obstarávania operácií špecializovaných 
misií vhodnému subjektu s výnimkou
misií prevádzkovaných organizáciou
EUMETSAT.
V súlade s článkom 60 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových 
pravidlách, pokiaľ ide o vývoj zložky
vesmír programu Kopernikus, ESA koná
ako verejný obstarávateľ s oprávnením
prijímať rozhodnutia, pokiaľ ide o
realizáciu a koordináciu úloh, ktoré sú v 
oblasti verejného obstarávania prenesené 
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na agentúru.
Takáto dohoda o delegovaní sa musí
predložiť výboru programu Kopernikus
na nahliadnutie a musí sa oznámiť 
Európskemu parlamentu.
ESA poskytne Komisii systematické 
informácie o plánoch, nákladoch 
a harmonograme, ktoré určujú nápravné
opatrenia, ktoré treba prijať v prípade
nesúladu medzi predpokladaným
rozpočtom, plnením a časovým
harmonogramom.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 121
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Úloha Európskej vesmírnej agentúry
1. V súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 Komisia uzavrie dohodu 
o delegovaní s ESA, v ktorej sa stanovia 
všeobecné podmienky pre úlohy, ktoré má 
Komisia zveriť agentúre ESA, pokiaľ ide 
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o:
a) projektovanie, vývoj a verejné 
obstarávanie v rámci zložky vesmír 
systému Kopernikus;
b) vymedzenie architektúry systému zložky 
vesmír na základe požiadaviek 
používateľov;
c) správu zverených prostriedkov;
d) činnosti monitorovania a kontroly;
e) prípravu prenosu prevádzky satelitov 
Sentinel po primeranom prechodnom 
období a s výnimkou satelitov Sentinel 
prevádzkovaných organizáciou Eumetsat 
na oprávneného a nákladovo efektívneho 
prevádzkovateľa;
V súlade s článkom 60 nariadenia (EÚ, 
EURATOM) č. 966/2012 má agentúra 
ESA vzhľadom na rozvoj zložky vesmír 
programu Kopernikus vystupovať ako 
obstarávateľ s oprávnením prijímať 
rozhodnutia týkajúce sa vykonávania a 
koordinácie úloh v oblasti verejného 
obstarávania prenesených na organizáciu.
Dohoda o delegovaní sa musí predložiť 
výboru programu Kopernikus na 
nahliadnutie a musí sa oznámiť 
Európskemu parlamentu.
ESA poskytne Komisii systematické 
informácie o plánoch, nákladoch 
a harmonograme, ktoré určujú nápravné 
opatrenia, ktoré treba prijať v prípade 
nesúladu medzi predpokladaným 
rozpočtom, plnením a časovým 
harmonogramom.

Or. de

Odôvodnenie

Prevádzka satelitov typu Sentinel by po príslušnom prechodnom období nemala byť hlavnou 
úlohou agentúry ESA ako výskumnej agentúry.
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Pozmeňujúci návrh 122
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, v 
prípade, že je to náležite odôvodnené na 
základe osobitnej povahy akcie a 
konkrétnych odborných poznatkov orgánu 
Únie, poveriť úlohami vykonávania 
opísanými v článku 4 príslušné orgány 
Únie. Takýmito agentúrami sú:

1. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
v prípade, že je to náležite odôvodnené na 
základe osobitnej povahy akcie, 
konkrétnych odborných poznatkov, 
mandátu a prevádzkových a riadiacich 
kapacít, poveriť úlohami vykonávania 
opísanými v článku 4 príslušné orgány 
Únie. Takýmito orgánmi sú:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, v 
prípade, že je to náležite odôvodnené na 
základe osobitnej povahy akcie a 
konkrétnych odborných poznatkov orgánu 
Únie, poveriť úlohami vykonávania 
opísanými v článku 4 príslušné orgány 
Únie. Takýmito agentúrami sú:

1. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, v 
prípade, že je to náležite odôvodnené na 
základe osobitnej povahy akcie a 
konkrétnych odborných poznatkov orgánu 
Únie, poveriť koordináciou úloh
vykonávania opísaných v článku 4 
príslušné orgány Únie a európske 
organizácie. Takýmito agentúrami a 
organizáciami sú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Európske centrum pre strednodobé 
predpovede počasia (ECMWF)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Agentúra pre európsky GNSS (GSA).

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra GSA preukázala skúsenosti a mali by sa jej zveriť niektoré úlohy. Môže to mať
pozitívny vplyv na rozpočet EÚ. Údaje o polohe (Galileo) sa budú používať spolu s
tematickými informáciami založenými na prichádzajúcich údajoch z pozorovania Zeme
(Kopernikus). Pri vývoji aplikácií a služieb programov je potrebná úzka spolupráca a 
koordinácia. Synergie možno nájsť v bezpečnostných otázkach, autorizácii používateľov, styku 
s verejnosťou, marketingu a ďalších oblastiach.
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Pozmeňujúci návrh 127
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri výbere orgánu Únie sa bude náležite 
zohľadňovať nákladová účinnosť 
poverenia uvedenými úlohami a vplyv na 
štruktúru riadenia, ako aj na finančné a 
ľudské zdroje daného orgánu.

2. Pri výbere orgánu Únie sa bude náležite 
zohľadňovať stav trhu a nákladová 
účinnosť poverenia uvedenými úlohami a 
vplyv na štruktúru riadenia, ako aj na 
finančné a ľudské zdroje daného orgánu.

Or. fr

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité nenahrádzať verejné opatrenia súkromnou iniciatívou, ak takéto opatrenia 
existujú, a zabezpečiť úzku spolupráci s podnikmi pôsobiacimi na príslušnom trhu na 
európskej úrovni.

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tieto orgány Únie otvoria
hospodárskej súťaži činnosti, ktoré sú na 
ne prenesené, v súlade so zásadami pre 
verejné obstarávanie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Ako prevádzkovateľov služieb možno 
vybrať len orgány EÚ alebo
medzinárodné organizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Henri Weber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
poveriť agentúru ESA a Európsku 
organizáciu pre využitie meteorologických 
satelitov (EUMETSAT) operačnými 
úlohami zložky vesmír opísanými v článku 
5 písm. a).

5. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
poveriť agentúru ESA a Európsku 
organizáciu pre využitie meteorologických 
satelitov (EUMETSAT) operačnými 
úlohami zložky vesmír opísanými v článku 
5 písm. a). Súčasťou úlohy agentúry ESA 
je tiež pripraviť prenesenie operácií 
súvisiacich s misiami v rámci programu 
Kopernikus (tých, ktoré nevykonáva 
organizácia EUMETSAT) na príslušné 
subjekty, a to vrátane externalizácie na 
súkromných prevádzkovateľov, s cieľom 
optimalizovať čerpanie európskeho 
rozpočtu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
poveriť agentúru ESA a Európsku 

5. Komisia poverí, čiastočne alebo úplne, 
agentúru ESA a Európsku organizáciu pre 
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organizáciu pre využitie meteorologických 
satelitov (EUMETSAT) operačnými 
úlohami zložky vesmír opísanými v článku 
5 písm. a).

využitie meteorologických satelitov 
(EUMETSAT) operačnými úlohami zložky 
vesmír opísanými v článku 5 písm. a), a to
podľa ich odborných poznatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Európska komisia v spolupráci s 
Európskym parlamentom a členskými 
štátmi do roku 2015 posúdi, akú úlohu by 
agentúra GSA mohla v budúcnosti 
zohrávať v rámci realizácie programu 
Kopernikus v úzkej spolupráci s centrami 
excelentnosti pre pozorovanie Zeme.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje a informácie programu 
Kopernikus sa sprístupnia na úplnom, 
otvorenom a bezplatnom základe, pričom 
sa na ne vzťahujú tieto obmedzenia:

1. Údaje a informácie programu 
Kopernikus sa sprístupnia všetkým 
zúčastneným členským štátom na úplnom, 
otvorenom a bezplatnom základe 
v núdzových situáciách a na účely 
rozvojovej pomoci. Vo všetkých ostatných 
prípadoch sa uplatňuje politika prístupu 
založená na ochrane údajov a vyvážených 
podmienok výmeny. Ostatné obmedzenia 
politiky úplného, otvoreného 
a bezplatného prístupu sa týkajú týchto 
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aspektov:

Or. fr

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa preberá pozmeňujúci návrh spravodajcu, pričom sa 
spresňuje a mení rozsah prístupu založeného na reciprocite.

Pozmeňujúci návrh 134
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje a informácie programu Kopernikus 
sa sprístupnia na úplnom, otvorenom 
a bezplatnom základe, pričom sa na ne 
vzťahujú tieto obmedzenia:

Špecializované údaje z misií a informácie 
programu Kopernikus sa sprístupnia na 
úplnom, otvorenom a bezplatnom základe, 
pričom sa na ne vzťahujú tieto 
obmedzenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Henri Weber

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia najneskôr do dvoch rokov po
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
vykoná preskúmanie a analýzu vplyvu 
tejto politiky týkajúcej sa údajov na 
európsky trh s údajmi a so službami, 
pričom do tejto analýzy začlení aj 
dôkladnú konzultáciu so všetkými 
zainteresovanými stranami; toto 
preskúmanie bude môcť v prípade potreby 
viesť k revízii politiky týkajúcej sa údajov.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia najneskôr do dvoch rokov po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia 
preskúma a zanalyzuje vplyv tejto politiky 
v oblasti dát na európsky trh s 
poskytovaním údajov a služieb vrátane 
vypočutia všetkých zainteresovaných 
strán. Takéto preskúmanie by malo viesť 
k zmene politiky v oblasti dát.

Or. de

Odôvodnenie

Vplyv bezplatného sprístupnenia údajov programu Kopernikus zatiaľ nemožno predvídať. 
Dva roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia by sa preto malo vypracovať otvorené 
hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh 137
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) bezpečnostné záujmy a vonkajšie 
vzťahy Únie alebo jej členských štátov;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) bezpečnostné záujmy a vonkajšie 
vzťahy Únie alebo jej členských štátov;

c) bezpečnostné záujmy Únie alebo jej 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a Článok 15a
Preskúmanie politiky v oblasti údajov

Najneskôr do 30. júna 2016 Komisia po
konzultácii so všetkými zainteresovanými 
stranami vykoná preskúmanie vplyvu tejto 
politiky v oblasti údajov na európsky trh 
údajov a služieb. Preskúmanie môže v
prípade potreby viesť k revízii politiky v 
oblasti údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaviesť týmto nariadením preskúmanie politiky v oblasti údajov, aby bolo možné 
posúdiť, aké účinky bude mať politika v oblasti údajov na trh údajov z pozorovania Zeme.

Pozmeňujúci návrh 140
Vladimír Remek
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Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Existujúce práva na prístup k údajom

Existujúce práva na prístup k údajom zo 
sentinelov Kopernikus, ktoré patria
štátom, ktoré sa zúčastňujú na programe 
ESA pre zložku GMES vesmír, sú 
zachované.

Or. en

Odôvodnenie

Program pre zložku GMES vesmír bol financovaný spoločne EÚ a členskými štátmi ESA. Toto
nariadenie by upravovalo prevod vlastníctva aktív vytvorených v rámci programu na EÚ. Na
zabezpečenie súhlasu členských štátov ESA by sa v EÚ mali uznať ich práva týkajúce sa
údajov.

Pozmeňujúci návrh 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Agentúra pre európsky GNSS sa 
poverí vykonávaním bezpečnostných
aspektov špecializovanej infraštruktúry
programu Kopernikus. V prípade potreby 
sa táto agentúra poverí vykonávaním
bezpečnostných aspektov v ostatných
prípadoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Únia alebo špecificky určený orgán 
alebo fond je vlastníkom všetkých 
hmotných aj nehmotných aktív 
vytvorených alebo vyvinutých v rámci 
programu Kopernikus na základe dohôd 
uzatvorených s tretími stranami, ak je to 
vhodné, v súvislosti s existujúcimi 
vlastníckymi právami.

1. Únia alebo špecificky určený orgán je 
vlastníkom všetkých hmotných aj 
nehmotných aktív vytvorených alebo 
vyvinutých v rámci programu Kopernikus 
na základe dohôd uzatvorených s tretími 
stranami, ak je to vhodné, v súvislosti 
s existujúcimi vlastníckymi právami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 19 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomoc Komisii Užívateľské fórum

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia 
koncových používateľov, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, 
a zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných vesmírnych 
agentúr, s cieľom poskytnúť jej potrebné 
technické a vedecké poznatky a spätnú 

vypúšťa sa
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väzbu používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia
koncových používateľov, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, a 
zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných vesmírnych 
agentúr, s cieľom poskytnúť jej potrebné 
technické a vedecké poznatky a spätnú 
väzbu používateľov.

1. Komisii môže pomáhať špecializovaný
orgán, „užívateľské fórum“, ktorý 
združuje zástupcov stredných a koncových
používateľov, nezávislých odborníkov, 
najmä v otázkach bezpečnosti, a zástupcov
národných agentúr, najmä národných 
vesmírnych agentúr, s cieľom poskytnúť 
jej potrebné technické a vedecké poznatky 
a spätnú väzbu používateľov. Ostatné 
zainteresované strany môžu byť prizvané
ako pozorovatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia 
koncových používateľov, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, a 
zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných vesmírnych 
agentúr, s cieľom poskytnúť jej potrebné 
technické a vedecké poznatky a spätnú 
väzbu používateľov.

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia
verejných a súkromných koncových 
používateľov, nezávislí odborníci, najmä v 
otázkach bezpečnosti, zástupcovia
priemyslu a zástupcovia príslušných 
národných agentúr, najmä 
národných/regionálnych vesmírnych 
agentúr alebo ich združení, s cieľom 
poskytnúť jej potrebné technické a vedecké 
poznatky a spätnú väzbu používateľov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia 
koncových používateľov, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, a 
zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných vesmírnych 
agentúr, s cieľom poskytnúť jej potrebné 
technické a vedecké poznatky a spätnú 
väzbu používateľov.

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia 
koncových používateľov a všetkých 
zainteresovaných strán, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, a 
zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných vesmírnych 
agentúr, s cieľom poskytnúť jej potrebné 
technické a vedecké poznatky a spätnú 
väzbu používateľov.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre správne fungovanie programu má rozhodujúci význam to, aby sa do neho aktívne, 
nestranne a čo najskôr zapojili všetci aktéri z výrobného reťazca a používatelia údajov 
a informácií.

Pozmeňujúci návrh 148
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia predsedá užívateľskému fóru
a poskytuje svoj sekretariát. Užívateľské 
fórum prijme svoj rokovací poriadok. 
Európsky parlament, Rada a výbor 
programu Kopernikus musia byť plne 
informovaní o jeho rokovaniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisii môže pomáhať najmä
expertná skupina („užívateľské fórum“), 
zložená zo zástupcov používateľov
programu Kopernikus, pokiaľ ide o 
identifikáciu, vymedzenie a
vyhodnocovanie požiadaviek používateľov
a monitorovanie spokojnosti
používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisii môžu pomáhať nezávislí 
odborníci z rôznych oblastí, ktoré spadajú 
do oblasti pôsobnosti programu 
Kopernikus, zo širokej skupiny
zainteresovaných strán vrátane zástupcov
používateľov programu Kopernikus a 
vnútroštátnych orgánoch zodpovedných
za oblasť vesmíru, s cieľom poskytnúť jej 
potrebné technické a vedecké poznatky a 
spätnú väzbu používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – bod 1c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Výbor programu Kopernikus musí byť 
plne informovaný o odborných 
odporúčaniach pre Komisiu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 19a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a Článok 20a
Verejné obstarávanie

1. Komisia zaručí maximálnu
spravodlivosť, hospodársku súťaž a
transparentnosť pri verejnom obstarávaní
a riadne informuje výbor programu 
Kopernikus o výsledku tohto procesu.
2. Uchádzači musia na časť zákazky
vybrať subdodávateľov prostredníctvom
výberového konania na príslušných 
úrovniach subdodávateľov, najmä malé a
stredné podniky, malých systémových
integrátorov a nové subjekty:
a) Ak to nie je riadne odôvodnené (napr. 
v prípade odpaľovacích zariadení),
minimálna úroveň subdodávok nesmie
byť nižšia ako 40 % celkovej hodnoty
zákazky.
b) Rozpočtové prostriedky pridelené na
každú činnosť musia byť primerané
technickému rozsahu činnosti a rozsah a
počet činností musia umožňovať otvorený
prístup a spravodlivú hospodársku súťaž.
3. S cieľom zabrániť zneužitiu
dominantného postavenia a závislosti od
jednotlivých dodávateľov sa prijmú 
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vhodné opatrenia (veľkosť pracovných
balíkov, trvanie zmluvy a otázky týkajúce 
sa odovzdávania).
4. Prevádzkovatelia služieb (Únia a
európske alebo medzivládne orgány) 
vykonávajú proces subdodávok činností, 
ktoré predstavujú služby:
a) s rozsahom a počtom činností, ktoré
umožňujú otvorený prístup a spravodlivú
hospodársku súťaž, zamedzovanie
monopolom a optimálnu úroveň flexibility
v strednodobom a dlhodobom horizonte;

b) s riadnym odôvodnením každého 
pracovného balíka, ktorý udržiavajú
namiesto jeho otvorenia vonkajšej 
konkurencii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Výbor programu Kopernikus sa môže
schádzať v osobitnom zložení na účely 
riešenia konkrétnych otázok, najmä tých, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti („rada pre 
bezpečnosť“), názorov hlavných
používateľov programu Kopernikus
(„užívateľské fórum“), a otázok, ktoré sa 
týkajú úloh delegovaných na ESA alebo
koordinovaných s ESA v súlade s
článkom 5 tohto nariadenia („zložka 
vesmír“).
Výbor programu Kopernikus môže 
rozhodnúť o zriadení expertnej skupiny, 
ktorej členov menujú členské štáty a
Komisia, na riešenie špecifických tém
programu, najmä v tematických
oblastiach, ktoré zabezpečujú služby 
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podľa článku 4 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do 30. júna 2018 Komisia 
vypracuje hodnotiacu správu o dosahovaní 
cieľov všetkých úloh financovaných v 
rámci programu Kopernikus na úrovni ich 
výsledkov a vplyvov, o ich európskej 
pridanej hodnote a o efektívnosti 
využívania zdrojov. Hodnotenie sa zaoberá 
najmä otázkou, či sú všetky ciele naďalej 
relevantné, ako aj prínosom opatrení k 
cieľom opísaným v článkoch 2 a 3.

1. Najneskôr do 1. januára 2017 Komisia 
vypracuje hodnotiacu správu o dosahovaní 
cieľov všetkých úloh financovaných v 
rámci programu Kopernikus na úrovni ich 
výsledkov a vplyvov, o ich európskej 
pridanej hodnote a o efektívnosti 
využívania zdrojov. Hodnotenie sa zaoberá 
najmä otázkou, či sú všetky ciele naďalej 
relevantné, ako aj prínosom opatrení k 
cieľom opísaným v článkoch 2 a 3. 
Hodnotenie zahŕňa analýzu vplyvu článku
14 na európsky trh údajov a služieb a v 
prípade potreby sa k nemu pripájajú 
návrhy na zmenu tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do 30. júna 2018 Komisia 
vypracuje hodnotiacu správu o dosahovaní 
cieľov všetkých úloh financovaných v 
rámci programu Kopernikus na úrovni ich 
výsledkov a vplyvov, o ich európskej 
pridanej hodnote a o efektívnosti 
využívania zdrojov. Hodnotenie sa zaoberá 

1. Najneskôr do 30. júna 2016 Komisia 
vypracuje hodnotiacu správu o dosahovaní 
cieľov všetkých úloh financovaných v 
rámci programu Kopernikus na úrovni ich 
výsledkov a vplyvov, o ich európskej 
pridanej hodnote a o efektívnosti 
využívania zdrojov. Hodnotenie sa zaoberá 
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najmä otázkou, či sú všetky ciele naďalej 
relevantné, ako aj prínosom opatrení k 
cieľom opísaným v článkoch 2 a 3.

najmä otázkou, či sú všetky ciele naďalej 
relevantné, ako aj prínosom opatrení k 
cieľom opísaným v článkoch 2 a 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Priebežná hodnotiaca správa sa musí 
predložiť najneskôr do 30. júna 2016. 
Musí obsahovať presné posúdenie
možného prekročenia nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V hodnotiacej správe sa takisto 
skúma, či sú organizačná štruktúra, 
rozsah poskytovania služieb, ako aj 
politika v oblasti poskytovania informácií 
a dát programu Kopernikus optimálne,
alebo či sa musia prispôsobiť novému 
rozvoju. V správe sa ďalej skúma, či je 
stanovená efektivita a účinnosť tohto 
programu, ako aj jeho prínos k 
dosiahnutiu cieľov uvedených v článkoch 
2 a 3.

Or. de
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Odôvodnenie

Pozmeňujúcimi návrhmi k článku 22 sa majú včas zabezpečiť adaptácia a optimalizácia za 
účasti skupín používateľov, ako aj kontinuita programu Kopernikus pred skončením 
viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh 158
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia najneskôr do [dva roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto textu] 
vypracuje hodnotiacu správu o politike 
v oblasti údajov a informácií programu 
Kopernikus, pokiaľ ide o jej výsledky 
a prínosy pre celé hospodárstvo a jej 
dôsledky pre súvisiace trhy;

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité monitorovať dôsledky novej politiky v oblasti údajov a informácií programu 
Kopernikus s cieľom čo najskôr posúdiť vplyvy na hospodárstvo a európsky kozmický 
priemysel.

Pozmeňujúci návrh 159
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Výsledky hodnotiacej správy budú 
zahrnuté do návrhu nariadenia Komisie 
na prepracovanie predmetného 
nariadenia, ktorý Komisia predloží 
najneskôr do 1. januára 2020.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 160
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykoná hodnotenie uvedené v 
odseku 1 v úzkej spolupráci s 
prevádzkovateľmi a skupiny používateľov 
programu Kopernikus preskúmajú 
účinnosť a efektívnosť programu 
Kopernikus a jeho prínos k cieľom 
uvedeným v článkoch 2 a 3. Komisia 
oznámi výsledky týchto hodnotení 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

2. Komisia vykoná hodnotenie uvedené v
odsekoch 1 a 1a v úzkej spolupráci s 
prevádzkovateľmi a skupinami 
používateľov programu Kopernikus. 
Komisia oznámi výsledky týchto hodnotení 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 161
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Priebežné preskúmanie politiky v 
oblasti údajov a informácií programu 
Kopernikus sa musí vykonať do 2 rokov
od prijatia hodnotenia vplyvu tejto politiky
na dosahovanie hospodárskeho prínosu.

Or. en


