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Изменение 16
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да бъде постигната целта на 
ГМОСС на устойчива основа, е 
необходимо да се координират 
дейностите на различните партньори, 
ангажирани с ГМОСС, и да се 
разработи, създаде и използва капацитет 
за извършване на услуги и наблюдения, 
който отговаря на изискванията на 
потребителите. ГМОСС ще бъде ключов 
инструмент за подкрепа на 
биологичното разнообразие, 
мониторинга на екосистемите и за 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

(4) За да бъде постигната целта на 
ГМОСС на устойчива основа, е 
необходимо да се координират 
дейностите на различните партньори, 
ангажирани с ГМОСС, и да се 
разработи, създаде и използва капацитет 
за извършване на услуги и наблюдения, 
който отговаря на изискванията на 
потребителите и на съвременните 
нужди. ГМОСС ще бъде ключов 
инструмент за подкрепа на 
биологичното разнообразие, 
мониторинга на екосистемите и за 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последиците 
от него.

Or. el

Изменение 17
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В допълнение на развойните 
дейности, финансирани по тематичната 
област „Космос“, включени в Решение 
1982/2006/ЕО на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.) (наричана по-долу 

(8) В допълнение на развойните 
дейности, финансирани по тематичната 
област „Космос“, включени в Решение 
1982/2006/ЕО на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.) (наричана по-долу 



PE431.026v01-00 4/24 AM\799616BG.doc

BG

Седмата рамкова програма) за периода 
2011—2013 г. е необходимо действие на 
Общността, за да се гарантира 
приемственост по отношение на 
подготвителните действия и да се 
създадат оперативни услуги на по-
трайна основа в области, които са 
достатъчно зрели в техническо 
отношение и с доказан потенциал за 
развитие на услуги надолу по веригата, 
включително ответни действия при 
извънредни ситуации и мониторинг на 
земната повърхност. Услугите за 
наблюдение на моретата и океаните 
и атмосферата ще продължат да бъдат 
развивани успоредно с услугите за 
управление на извънредните ситуации и 
за мониторинг на земната повърхност с 
подкрепата на финансирането на 
научноизследователска и развойна 
дейност съгласно Седмата рамкова 
програма, включително създаването на 
предоперативен капацитет преди 2013 г.

Седмата рамкова програма) за периода 
2011—2013 г. е необходимо действие на 
Общността, за да се гарантира 
приемственост по отношение на 
подготвителните действия и да се 
създадат оперативни услуги на по-
трайна основа в области, които са 
достатъчно зрели в техническо 
отношение и с доказан потенциал за 
развитие на услуги надолу по веригата, 
включително не само ответни действия 
при извънредни ситуации и мониторинг 
на земната повърхност, но и услугите 
за наблюдение на моретата и 
океаните и атмосферата. Тези услуги
ще продължат да бъдат развивани 
успоредно с услугите за управление на 
извънредните ситуации и за мониторинг 
на земната повърхност с подкрепата на 
финансирането на 
научноизследователска и развойна 
дейност съгласно Седмата рамкова 
програма, включително създаването на 
предоперативен капацитет преди 2013 г.

Or. fr

Обосновка

Всички услуги на ГМОСС трябва да бъдат разглеждани по еднакъв начин. Като се 
има предвид по-специално неотложният характер на проблемите, свързани с 
изменението на климата, създаването на услуги за наблюдение на моретата и 
океаните и атмосферата следва да се нареди сред приоритетите на програмата 
ГМОСС. Трябва по-специално да може да се гарантира, за периода 2011-2013г., 
финансирането на частните организации, участващи в предоставянето на 
въпросните услуги.

Изменение 18
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оперативните услуги в областта на (10) Оперативните услуги в областта на 
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смекчаването на последиците от 
извънредни ситуации и ответните 
действия при хуманитарни кризи са 
необходими за координирането на 
съществуващия капацитет на 
Общността и нейните държави-членки, 
за по-добра готовност, ответни действия 
и възстановяване във връзка с природни 
и причинени от човека бедствия, които 
често имат също и отрицателно 
въздействие върху околната среда. Тъй 
като изменението на климата би могло 
да доведе до увеличаване броя на 
извънредните ситуации, ГМОСС е от 
основно значение за адаптирането към 
изменението на климата. Поради това 
услугите на ГМОСС следва да 
предоставят геопространствена 
информация в подкрепа на различните 
действащи лица в областта на ответните 
действия при извънредни ситуации и 
хуманитарни кризи.

смекчаването на последиците от 
извънредни ситуации и ответните 
действия при хуманитарни кризи са 
необходими за изграждането и 
координирането на съществуващия 
капацитет на Общността и нейните 
държави-членки, за по-добра готовност, 
ответни действия и възстановяване във 
връзка с природни и причинени от 
човека бедствия, които често имат също 
и отрицателно въздействие върху 
околната среда. Тъй като изменението 
на климата би могло да доведе до 
увеличаване броя на извънредните 
ситуации, ГМОСС е от основно 
значение за адаптирането към 
изменението на климата. Поради това 
услугите на ГМОСС следва да 
предоставят геопространствена 
информация в подкрепа на различните 
действащи лица в областта на ответните 
действия при извънредни ситуации и 
хуманитарни кризи.

Or. el

Изменение 19
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предоставянето на оперативни 
услуги, финансирани по настоящия 
регламент, зависи от достъпа до данни, 
събрани посредством космическа 
инфраструктура и съоръжения, 
намиращи се на борда на летателни 
апарати и плавателни съдове, и наземни 
съоръжения („in situ инфраструктура“), 
както и програми за проучвания.
Следователно достъпът до тези данни 
следва да бъде гарантиран и при 
необходимост трябва да се оказва 

(12) Предоставянето на оперативни 
услуги, финансирани по настоящия 
регламент, зависи от достъпа до данни, 
събрани посредством космическа 
инфраструктура и съоръжения, 
намиращи се на борда на летателни 
апарати и плавателни съдове, и наземни 
съоръжения („in situ инфраструктура“), 
както и програми за проучвания.
Следователно достъпът до тези данни 
следва да бъде гарантиран, при условие 
че се зачитат правилата за 
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подкрепа на събирането на in situ данни 
в допълнение на общностните и 
националните дейности. Това е от 
особена важност, когато събирането на 
тези данни не се изисква съгласно 
общностното или националното право.
И на последно място, необходимо е да 
се гарантира трайната наличност на 
прилежащата in situ и космическа 
инфраструктура, включително 
космическата инфраструктура, 
специално разработена за ГМОСС в 
рамките на космическия компонент на 
програмата на ЕКА за ГМОСС (мисиите 
„Часовой“). Етапът на началните 
операции на първите „часовои“ ще 
започне през 2011 г.

поверителност що се отнася до 
чувствителна информация в сферата 
на търговията и националните 
въпроси и при необходимост трябва да 
се оказва подкрепа на събирането на in 
situ данни в допълнение на общностните 
и националните дейности. Това е от 
особена важност, когато събирането на 
тези данни не се изисква съгласно 
общностното или националното право.
И на последно място, необходимо е да 
се гарантира трайната наличност на 
прилежащата in situ и космическа 
инфраструктура, включително 
космическата инфраструктура, 
специално разработена за ГМОСС в 
рамките на космическия компонент на 
програмата на ЕКА за ГМОСС (мисиите 
„Часовой“). Етапът на началните 
операции на първите „часовои“ ще 
започне през 2011 г.

Or. el

Изменение 20
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За цялата продължителност на 
началните операции на ГМОСС следва 
да бъде установен финансов пакет от 
107 млн. EUR, представляващ основна 
референтна сума за бюджетния орган по 
смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление. 
Предвидено е този финансов пакет да 
бъде допълнен със сумата от 43 млн. 
EUR, отпусната по темата „Космос“ от 

(16) За цялата продължителност на 
началните операции на ГМОСС следва 
да бъде установен финансов пакет от 
317 млн. EUR, представляващ основна 
референтна сума за бюджетния орган по 
смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление. 
Предвидено е този финансов пакет да 
бъде допълнен със сумата от 43 млн. 
EUR, отпусната по темата „Космос“ от 
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Седмата рамкова програма за 
научноизследователски действия, 
съпътстващи началните операции на 
ГМОСС.

Седмата рамкова програма за 
научноизследователски действия, 
съпътстващи началните операции на 
ГМОСС.

Or. de

Обосновка

Предвидените до момента в предложението на Комисията финансови средства са 
определяни от различни експерти в областта на Глобалния мониторинг за околна 
среда и безопасност (ГМОСС) като недостатъчни за началото на оперативната 
фаза на програмата за наблюдение на Земята за периода 2011- 2013 г. Увеличаването 
на сумата в настоящия момент би позволило уместно използване на данъчни 
средства, тъй като инвестициите, които  така или иначе са необходими, на по-късен 
етап ще бъдат свързани с по-високи разходи.

Изменение 21
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло и открито достъпни. Това 
е необходимо, за да се насърчи най-
широкото потребление и съвместното 
ползване на данни и информация от 
наблюдение на Земята в съответствие с 
принципите на SEIS, INSPIRE и 
Глобалната система за наблюдение на 
Земята (GEOSS).

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло открито достъпни за 
физически и юридически лица, които 
живеят в ЕС или имат седалище в 
ЕС.  Това е необходимо, за да се 
насърчи най-широкото потребление и 
съвместното ползване на данни и 
информация от наблюдение на Земята в 
съответствие с принципите на SEIS, 
INSPIRE и Глобалната система за
наблюдение на Земята (GEOSS), както 
и укрепването на пазарите на 
наблюдение на Земята в Европа, и по-
специално секторите надолу по 
веригата, с оглед засилване на 
растежа и заетостта.

Or. de
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Обосновка

Гражданите и предприятията в ЕС следва да имат пълен достъп до данните. 
Достъпът на трети страни следва по принцип да бъде на реципрочна основа. Това 
следва да става независимо от възможността за предоставяне на пълен достъп на 
държави и региони до други политики на ЕС, като например тези, свързани с 
развитието, изменението на климата и др.

Изменение 22
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло и открито достъпни. Това 
е необходимо, за да се насърчи най-
широкото потребление и съвместното 
ползване на данни и информация от 
наблюдение на Земята в съответствие с 
принципите на SEIS, INSPIRE и 
Глобалната система за наблюдение на 
Земята (GEOSS).

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло и открито достъпни, при 
условие че се зачитат правилата за 
поверителност що се отнася до 
чувствителна информация в сферата 
на търговията и националните 
въпроси. Това е необходимо, за да се 
насърчи най-широкото потребление и 
съвместното ползване на данни и 
информация от наблюдение на Земята в 
съответствие с принципите на SEIS, 
INSPIRE и Глобалната система за 
наблюдение на Земята (GEOSS).

Or. el

Изменение 23
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло и открито достъпни. 
Това е необходимо, за да се насърчи 
най-широкото потребление и 
съвместното ползване на данни и 

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло и свободно достъпни. Това 
е необходимо, за да се насърчи най-
широкото потребление и съвместното 
ползване на данни и информация от 
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информация от наблюдение на Земята в 
съответствие с принципите на SEIS, 
INSPIRE и Глобалната система за 
наблюдение на Земята (GEOSS).

наблюдение на Земята в съответствие с 
принципите на SEIS, INSPIRE и 
Глобалната система за наблюдение на 
Земята (GEOSS).

Or. fr

Обосновка

От значение е да установи принцип на свободен достъп до данните на ГМОСС. Този 
принцип оставя отворен въпроса дали за определени категории потребители данните 
са безплатни или платени.  Този въпрос може да бъде решен впоследствие, като се 
отчитат, например, критерии от географски характер, принцип за реципрочна основа 
или развитието на пазара. От значение е да не се ограничава прекалено достъпът до 
данните, за да не се възпрепятстват крайните звена на пазара за ГМОСС.

Изменение 24
Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18 a) Информацията и данните, 
предоставяни свободно и открито в 
рамките на услугите ГМОСС, не 
следва да застрашават бизнес 
моделите на вече съществуващи 
предприятия или на предприятия, 
които са в процес на основаване.

Or. de

Обосновка

Наред с другото, целта на този регламент е да подкрепя и насърчава малките и 
средните предприятия, а не да затруднява работата им.
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Изменение 25
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква a – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– управление на извънредни ситуации; – управление на извънредни ситуации и 
оказване на помощ за издирванията и 
спасителните операции,

Or. el

Изменение 26
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква a – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мониторинг на морската среда; – мониторинг на морската среда, 
наблюдение на корабоплаването и 
контрол на морските граници,

Or. el

Изменение 27
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) геопространствен референтен 
компонент, осигуряващ 
съгласуваността на данните на 
ГМОСС с пространствените 
референтни данни на държавите-
членки и с европейската 
инфраструктура за пространствени 
данни, създадена с директивата 
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INSPIRE (2007/2/EО).

Or. en

Обосновка

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES.  It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted.  GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use.  The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States.  Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication. 

Изменение 28
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) услуги за наблюдение на моретата 
и океаните;

Or. fr

Обосновка

Услугите за наблюдение на моретата и океаните и атмосферата трябва да се 
наредят сред областите на действие на програмата ГМОСС още при нейните 
начални операции. Тези услуги ще позволят реализирането на цели, изискващи 
неотложно действие (например: борбата срещу изменението на климата).
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Изменение 29
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) услуги за наблюдение на 
атмосферата;

Or. fr

Обосновка

Услугите за наблюдение на моретата и океаните и атмосферата трябва да се 
наредят сред областите на действие на програмата ГМОСС още при нейните 
начални операции. Тези услуги ще позволят реализирането на цели, изискващи 
неотложно действие (например: борбата срещу изменението на климата).

Изменение 30
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Услугите на ГМОСС използват, 
когато е възможно, съществуващите 
източници на информация, 
управлявани от обществените органи 
на държавите-членки. Събирането на 
нови данни, които в голяма степен 
дублират съществуващите
източници, се предвижда единствено 
когато се е оказало, че 
съществуващите групи данни не 
могат да се използват и не се 
разполага с приемлив вариант за 
подобряване на тези групи данни.

Or. en

Обосновка

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
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GMES programme.   The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
services .  It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE.  The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme.  
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

Изменение 31
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейската комисия управлява 
средствата, предназначени за 
дейностите съгласно настоящия 
регламент, в съответствие с Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан 
по-долу „Финансовия регламент“) и 
гарантира допълването и 
последователността на програмата 
ГМОСС по отношение на други 
релевантни общностни политики, 
инструменти и действия, по-специално 
свързани с конкурентоспособността и 
иновациите, сближаването, научните 
изследвания, транспорта и 
конкуренцията, европейските програми 
Глобална навигационна спътникова 
система (ГНСС), защитата на личните 
данни, Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), 
Общата информационна система за 
околната среда (SEIS) и дейностите на 
Общността в областта на ответните 
действия при извънредни ситуации.

2. Европейската комисия управлява 
средствата, предназначени за 
дейностите съгласно настоящия 
регламент, в съответствие с Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан 
по-долу „Финансовия регламент“) и 
гарантира допълването и 
последователността на програмата 
ГМОСС по отношение на други 
релевантни общностни политики, 
инструменти и действия, по-специално
свързани с конкурентоспособността и 
иновациите, сближаването, научните 
изследвания, транспорта и 
конкуренцията, европейските програми 
Глобална навигационна спътникова 
система (ГНСС), защитата на личните 
данни, Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), 
Общата информационна система за 
околната среда (SEIS) и дейностите на 
Общността в областта на ответните 
действия при извънредни ситуации.
Комисията се подпомага от 
Партньорски съвет, включващ 
представители на всички 
заинтересовани общности: както 
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потребителите, така и 
доставчиците на данни от 
наблюдение, събрани в космоса, данни 
от наблюдение от наземни 
инсталации и геопространствени 
референтни данни.

Or. en

Обосновка

ГМОСС изисква усилия за сътрудничество на различните заинтересовани страни, 
които трябва всички да могат да изразят своето мнение и споделят въпросите, 
пораждащи безпокойство, в присъствието на другите. Точната форма, под която ще 
съществува Партньорският съвет, може да бъде определена в съответствие с 
институционалните правомощия на Комисията и той може да бъде приемник на 
Консултативния съвет на ГМОСС, както се предвижда от председателството на 
Съвета. 

Изменение 32
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията се подпомага от 
Партньорски съвет.
Партньорският съвет представлява 
основното средище за консултации 
между държавите-членки, участващи 
в ГМОСС с инфраструктури, и 
Европейската комисия. Той допълва 
функциите на Комитета за ГМОСС, 
посочен в член 11, и гарантира 
общата съгласуваност на програмата 
ГМОСС. 
Други компетентни участници може 
да бъдат поканени да участват в 
работата на Партньорския съвет 
като наблюдатели. 
Партньорският съвет има следните 
задачи: 
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- да разглежда развитието на общата 
рамка на ГМОСС, 
- да отбелязва приноса на 
партньорите за предоставяне на 
разположение на техните данни, 
продукти или инфраструктура. 
Задачите му могат да бъдат 
разширени в зависимост от 
развитието на програмата ГМОСС. 
Партньорския съвет приема свой 
процедурен правилник.   

Or. fr

Обосновка

Ролята на Комитета за ГМОСС, посочена в член 11 от предложението за регламент, 
се ограничава до изпълнението на бюджета GIO. Целесъобразно е да се създаде 
постоянен форум за консултации, по-специално, но не единствено, между Комисията 
и държавите-членки. Ясната структура на управление и доброто сътрудничество 
между всички участници са условия за доброто функциониране на ГМОСС. 

Изменение 33
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За да се избегне всяко дублиране, 
услугите на ГМОСС използват с 
предимство, когато е целесъобразно, 
вече съществуващите източници на 
информация, управлявани от 
националните органи. 

Or. fr

Обосновка

За да се осигури добро управление на бюджета на ГМОСС, трябва да се избегне всяко 
дублиране на информация и да се използва с предимство информацията, която вече 
съществува на национално равнище. Програмата ГМОСС трябва да зачита 
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принципите на субсидиарност и пропорционалност. ГМОСС следва да допълва вече 
съществуващите услуги.

Изменение 34
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет, предназначен за 
прилагане на настоящия регламент, 
възлиза на 107 млн. EUR.

1. Финансовият пакет, предназначен за 
прилагане на настоящия регламент, 
възлиза на 317 млн. EUR.

Or. de

Обосновка

Предвидените до момента в предложението на Комисията финансови средства са 
определяни от различни експерти в областта на Глобалния мониторинг за околна 
среда и безопасност (ГМОСС) като недостатъчни за началото на оперативната 
фаза на програмата за наблюдение на Земята за периода 2011-2013 г. Увеличаването 
на сумата в настоящия момент би позволило уместно използване на данъчни 
средства, тъй като инвестициите, които така или иначе са необходими, на по-късен 
етап ще бъдат свързани с по-високи разходи.

Изменение 35
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за 
сигурност;

б) пълен, безплатен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за 
сигурност;

Or. ro
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Обосновка

Следва да бъде предоставен пълен, безплатен и открит достъп до информацията, 
генерирана от услугите на ГМОСС, и данните, събрани посредством 
инфраструктурата на ГМОСС, подлежащ на съответни ограничения от 
съображения за сигурност;

Изменение 36
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за 
сигурност;

(б) Пълен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, за физически и юридически 
лица, които живеят в ЕС или имат 
седалище в ЕС; Достъпът до 
информацията, предоставяна от 
ГМОСС, за физически и юридически 
лица от трети страни и 
международни организации следва по 
принцип да бъде на реципрочна основа 
и да подлежи на съответни 
международни спогодби;

Or. de

Обосновка

Гражданите и предприятията на в ЕС следва да имат пълен достъп до данните. 
Достъпът на трети страни следва по принцип да бъде на реципрочна основа. Това 
следва да става независимо от възможността за предоставяне на пълен достъп на 
държави и региони до други политики на ЕС, като например тези, свързани с 
развитието, изменението на климата и др.
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Изменение 37
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за 
сигурност;

б) пълен и свободен достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за 
сигурност;

Or. fr

Обосновка

Принципът на свободен достъп до данните на ГМОСС трябва да бъде гарантиран, 
независимо дали този достъп е безплатен или не. Принципът трябва да позволи на 
програмата ГМОСС да не ограничава достъпа до данните на ГМОСС на този етап. 
Програмата ГМОСС трябва да може да достигне пълния си потенциал, по-специално 
по отношение на крайните звена на пазара за ГМОСС.

Изменение 38
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за
сигурност;

б) пълен и открит достъп до 
информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения по отношение на 
чувствителните в национален план 
области, като например
сигурността;

Or. el
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Изменение 39
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантиране на сертифицирането 
на данните по смисъла на член 8а;

Or. fr

Обосновка

Сертифицирането е определено в новия член 8а (вж. изменение № 44). То трябва да 
позволи на потребителя на данните да разполага с гаранция за автентичността и 
целостта на данните. Сертифицирането трябва да се прилага, за да се поддържа 
балансът между правата, които произтичат от придадената чрез него правна 
стойност на данните и неговата необходима гъвкавост, така че Комисията да не 
поема значителни правни и финансови рискове.

Изменение 40
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) принос към устойчивото 
предоставяне на данни и информация от 
ГМОСС;

г) принос към устойчивото и 
непрекъснато предоставяне на данни и 
информация от ГМОСС;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се избегне всяко прекъсване в предоставянето на данни.  Принципът 
на непрекъснатост ще позволи, по-конкретно, да се успокоят потребителите и 
инвеститорите в крайните звена на пазара за ГМОСС по отношение на дългосрочния 
характер на програмата ГМОСС. 



PE431.026v01-00 20/24 AM\799616BG.doc

BG

Изменение 41
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепа на европейските 
научноизследователски общности.

д) подкрепа на европейските 
научноизследователски, иновационни и 
технологични общности.

Or. el

Изменение 42
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява целите на 
политиката на ГМОСС в областта на 
данните и информацията за компонента 
на услугите, за космическия компонент 
за in situ компонента, по-специално като 
гарантира, че споразуменията за 
безвъзмездни средства, договорите за 
обществени поръчки и споразуменията 
за делегиране, сключени с доставчиците 
на услуги на ГМОСС, операторите на 
инфраструктурата на ГМОСС и 
доставчиците на данни са в 
съответствие с целите, посочени в 
параграф 1.

2. Комисията осъществява целите на 
политиката на ГМОСС в областта на 
данните и информацията за компонента 
на услугите, за космическия компонент,
за in situ компонента и 
геопространствения референтен 
компонент, по-специално като 
гарантира, че споразуменията за 
безвъзмездни средства, договорите за 
обществени поръчки и споразуменията 
за делегиране, сключени с доставчиците 
на услуги на ГМОСС, операторите на 
инфраструктурата на ГМОСС и 
доставчиците на данни са в 
съответствие с целите, посочени в 
параграф 1. Процедурите по възлагане 
на обществени поръчки са изготвяни 
така, че да съответстват на 
политиките по отношение на 
данните, прилагани от 
обществените органи на държавите-
членки.

Or. en
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Обосновка

Включването тук на геопространствения референтен компонент е с цел осигуряване 
на съответствие с изменение 1. Необходимостта от спазване и отчитане на 
политиките, провеждани от държавите-членки по отношение на данните, произтича 
от принципа за пропорционалност; Действията на Общността не следва да 
надхвърлят необходимото за постигане на целите, установени на равнище на 
Общността. Правомощията на Общността не включват определяне, наред с другото, 
на това дали политиките, провеждани от държавите-членки по отношение на 
данните, са приемливи. 

Изменение 43
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По възможност услугите на 
ГМОСС използват вече налични данни 
на органите в държавите-членки. 
Набавянето на нови данни, които 
дублират вече налични данни, може 
да бъде разгледано като възможност 
само в случай, че наличните данни са 
неподходящи за използване или е 
невъзможно да бъдат оптимизирани 
и допълнени.

Or. de

Обосновка

Дублирането на данни следва да бъде избягвано по възможност, за да бъде 
гарантирано ефикасното използване на средствата за ГМОСС. Освен това ще се 
постигнат резултати от взаимодействието с вече извършената в държавите-членки 
работа.
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Изменение 44
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а

Сертифициране на данните

1. Данните на ГМОСС се 
сертифицират от Европейската 
комисия. 

2. Сертифицирането в рамките на 
програмата ГМОСС е следствие от 
процес, който позволява да се 
гарантира пред потребителя 
автентичността и целостта на 
данните.

3. Европейската комисия има 
задължението да приеме 
необходимата рамка за 
сертифицирането съгласно 
процедурата, определена в член 11, 
параграф 2. 

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се даде определение на сертифицирането на данни в рамките на 
програмата ГМОСС.  То се основава на една цел, а именно – да се гарантира 
целостта и автентичността на данните. След това Европейската комисия ще има 
задължението да установи необходимия механизъм за постигането на тази цел.   
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Изменение 45
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) услугите за наблюдение на 
моретата и океаните позволяват 
предоставянето на информация за 
състоянието на моретата и 
морските екосистеми. Тези услуги са 
особено полезни в областта на 
морската безопасност и опазването 
на морските ресурси, както и в 
борбата срещу изменението на 
климата; 

Or. fr

Обосновка

Целите на услугите за наблюдение на моретата и океаните, както и на услугите за 
наблюдение на атмосферата, трябва да бъдат добавени към списъка на целите, 
които трябва да бъдат реализирани в рамките на началните операции на програмата 
ГМОСС.   Предвид целите на тези услуги, те също така трябва да бъдат приоритет 
на програмата ГМОСС още при нейните начални операции.  

Изменение 46
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) услугите за наблюдение на 
атмосферата позволяват, по-
специално, да се контролира 
качеството на въздуха, както и 
химичният състав на атмосферата;

Or. fr
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Обосновка

Целите на услугите за наблюдение на моретата и океаните, както и на услугите за 
наблюдение на атмосферата, трябва да бъдат добавени към списъка на целите, 
които трябва да бъдат реализирани в рамките на началните операции на програмата 
ГМОСС.   Предвид целите на тези услуги, те също така трябва да бъдат приоритет 
на програмата ГМОСС още при нейните начални операции. 


