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Pozměňovací návrh 16
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo tohoto cíle GMES dosaženo 
na udržitelném základě, je nutno 
koordinovat činnosti různých partnerů 
zapojených do iniciativy GMES a 
vyvinout, zřídit a provozovat pozorovací 
kapacitu, která splňuje požadavky 
uživatelů. GMES bude klíčovým nástrojem 
na podporu biologické rozmanitosti, 
monitorování ekosystémů, zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se změně 
klimatu.

(4) Aby bylo tohoto cíle GMES dosaženo 
na udržitelném základě, je nutno 
koordinovat činnosti různých partnerů 
zapojených do iniciativy GMES a 
vyvinout, zřídit a provozovat pozorovací 
kapacitu, která splňuje požadavky 
uživatelů a odpovídá potřebám současné 
doby. GMES bude klíčovým nástrojem na 
podporu biologické rozmanitosti, 
monitorování ekosystémů, zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se změně 
klimatu.

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Kromě vývojových činností 
financovaných v rámci tematické oblasti 
„vesmír“ zahrnuté v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 
o sedmém rámcovém programu 
Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace (2007 
až 2013) (dále jen „sedmý rámcový 
program“) je v období 2011–2013 
nezbytná činnost Společenství, aby byla 
zajištěna návaznost na přípravné akce a 

(8) Kromě vývojových činností 
financovaných v rámci tematické oblasti 
„vesmír“ zahrnuté v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 
o sedmém rámcovém programu 
Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace (2007 
až 2013) (dále jen „sedmý rámcový 
program“) je v období 2011–2013 
nezbytná činnost Společenství, aby byla 
zajištěna návaznost na přípravné akce a 
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byly zřízeny provozní služby na trvalejším 
základě v oblastech, které jsou dostatečně 
vyspělé a mají prokazatelný potenciál pro 
rozvoj navazujících služeb, včetně nouzové 
reakce a monitorování země. Služby 
týkající se moře a atmosféry se budou i 
nadále vyvíjet souběžně se službami pro 
nouzové řízení a monitorování země s 
podporou prostřednictvím financování 
výzkumu a vývoje v rámci sedmého 
rámcového programu, včetně zřízení 
předprovozní kapacity před rokem 2013.

byly zřízeny provozní služby na trvalejším 
základě v oblastech, které jsou dostatečně 
vyspělé a mají prokazatelný potenciál pro 
rozvoj navazujících služeb, včetně nejen
nouzové reakce a monitorování země, ale 
i služeb týkajících se moře a atmosféry. 
Tyto služby se budou i nadále vyvíjet 
souběžně se službami pro nouzové řízení 
a monitorování země s podporou 
prostřednictvím financování výzkumu 
a vývoje v rámci sedmého rámcového 
programu, včetně zřízení předprovozní 
kapacity před rokem 2013.

Or. fr

Odůvodnění

Všem službám GMES se musí dostávat rovného zacházení. S ohledem zejména na naléhavost 
řešení změny klimatu by mělo být zavedení služeb monitorování moře a atmosféry jednou 
z priorit programu GMES. Především je třeba zajistit financování soukromých subjektů, které 
se podílejí na dotčených službách, na období 2011–2013.

Pozměňovací návrh 18
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Provozní služby v oblasti zmírňování 
nouzových situací a reakce na humanitární 
krize jsou nezbytné k tomu, aby bylo 
možno koordinovat stávající kapacitu 
Společenství a jeho členských států a 
abychom byli lépe připraveni a lépe 
reagovali na přírodní katastrofy nebo 
katastrofy způsobené člověkem, které mají 
často rovněž negativní dopad na životní 
prostředí, a také lépe zajistili obnovu po 
těchto katastrofách. Změna klimatu by 
mohla vést ke zvýšení výskytu nouzových 
situací, a proto bude mít GMES zásadní 
význam pro přizpůsobení se změně 
klimatu. Služby GMES by proto měly 

(10) Provozní služby v oblasti zmírňování 
nouzových situací a reakce na humanitární 
krize jsou nezbytné k tomu, aby bylo 
možno vybudovat kapacitu Společenství a 
jeho členských států a koordinovat 
kapacitu stávající a abychom byli lépe 
připraveni a lépe reagovali na přírodní 
katastrofy nebo katastrofy způsobené 
člověkem, které mají často rovněž 
negativní dopad na životní prostředí, a také 
lépe zajistili obnovu po těchto katastrofách.
Změna klimatu by mohla vést ke zvýšení 
výskytu nouzových situací, a proto bude 
mít GMES zásadní význam pro 
přizpůsobení se změně klimatu. Služby 
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poskytovat geoprostorové informace na 
podporu různých subjektů v oblasti reakce 
na nouzové situace a humanitární krize.

GMES by proto měly poskytovat 
geoprostorové informace na podporu 
různých subjektů v oblasti reakce na 
nouzové situace a humanitární krize.

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytování provozních služeb 
financovaných podle tohoto nařízení závisí 
na přístupu k údajům shromažďovaným 
prostřednictvím vesmírné infrastruktury, 
zařízení ve vzduchu, v moři nebo na zemi 
(„infrastruktura in situ“) a průzkumných 
programů. Proto je nutno zajistit přístup 
k těmto údajům a také by mělo být v 
případě potřeby podporováno 
shromažďování údajů in situ doplňující 
činnosti Společenství a činnosti na 
vnitrostátní úrovni. To je zvláště důležité 
tam, kde toto shromažďování údajů 
nevyžadují právní předpisy Společenství 
nebo na vnitrostátní úrovni. Konečně je 
nutno zajistit i neustálou dostupnost 
základní in situ a vesmírné infrastruktury, 
včetně vesmírné infrastruktury speciálně 
vyvinuté pro GMES v rámci programu 
vesmírné složky GMES agentury ESA 
(mise Sentinel). První Sentinely vstoupí do 
fáze počátečních provozních činností 
začátkem roku 2011.

(12) Poskytování provozních služeb 
financovaných podle tohoto nařízení závisí 
na přístupu k údajům shromažďovaným 
prostřednictvím vesmírné infrastruktury, 
zařízení ve vzduchu, v moři nebo na zemi 
(„infrastruktura in situ“) a průzkumných 
programů. Proto je nutno zajistit přístup 
k těmto údajům, za předpokladu, že bude 
dodržena zásada důvěrnosti ohledně 
citlivých informací z obchodní i 
vnitrostátní sféry, a také by mělo být v 
případě potřeby podporováno 
shromažďování údajů in situ doplňující 
činnosti Společenství a činnosti na 
vnitrostátní úrovni. To je zvláště důležité 
tam, kde toto shromažďování údajů 
nevyžadují právní předpisy Společenství 
nebo na vnitrostátní úrovni. Konečně je 
nutno zajistit i neustálou dostupnost 
základní in situ a vesmírné infrastruktury, 
včetně vesmírné infrastruktury speciálně 
vyvinuté pro GMES v rámci programu 
vesmírné složky GMES agentury ESA 
(mise Sentinel). První Sentinely vstoupí do 
fáze počátečních provozních činností 
začátkem roku 2011.

Or. el
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Pozměňovací návrh 20
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro celou dobu trvání počátečních 
provozních činností GMES by mělo být 
stanoveno finanční krytí ve výši 107
milionů EUR, které je hlavní referenční 
hodnotou ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení. Předpokládá se, že toto finanční 
krytí bude doplňovat částka 43 milionů 
EUR z tématu „vesmír“ sedmého 
rámcového programu pro výzkumné 
činnosti doprovázející počáteční provozní 
činnosti GMES.

(16) Pro celou dobu trvání počátečních 
provozních činností GMES by mělo být 
stanoveno finanční krytí ve výši 317 
milionů EUR, které je hlavní referenční 
hodnotou ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení. Předpokládá se, že toto finanční 
krytí bude doplňovat částka 43 milionů 
EUR z tématu „vesmír“ sedmého 
rámcového programu pro výzkumné 
činnosti doprovázející počáteční provozní 
činnosti GMES.

Or. de

Odůvodnění

Podle řady odborníků zabývajících se GMES jsou finanční prostředky, které Komise 
předpokládá ve svém návrhu pro zahájení provozní fáze programu pozorování Země na 
období 2011–2013, nedostatečné. Pokud by byla tato částka navýšena již dnes, byly by peníze 
daňových poplatníků použity rozumným způsobem, neboť dodatečné investice, jež budou 
každopádně nezbytné, povedou k vyšším nákladům.

Pozměňovací návrh 21
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Služby GMES by měly být plně a 
volně přístupné. To je nezbytné k podpoře 
využívání a sdílení údajů pozorování Země 
v souladu se zásadami SEIS, INSPIRE a 
Globálního systému systémů pozorování 

(18) Služby GMES by měly být fyzickým a 
právnickým osobám s bydlištěm či sídlem 
v Evropské unii plně a volně přístupné. To 
je nezbytné k podpoře využívání a sdílení 
údajů pozorování Země v souladu se 
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Země (GEOSS). zásadami SEIS, INSPIRE a Globálního 
systému systémů pozorování Země 
(GEOSS) a k posílení trhů v oblasti 
pozorování Země v Evropě, zejména 
navazujících odvětví, s cílem zvýšit růst a 
zaměstnanost.

Or. de

Odůvodnění

Občané a podniky v EU musí mít neomezený přístup k informacím. Přístup pro třetí země se 
musí jako obecné pravidlo řídit podle zásady reciprocity. Tím by neměla být dotčena možnost, 
aby byl zemím a regionům zajištěn plný přístup k ostatním politikám Unie, např. v oblasti 
rozvoje nebo změny klimatu.

Pozměňovací návrh 22
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Služby GMES by měly být plně a 
volně přístupné. To je nezbytné k podpoře 
využívání a sdílení údajů pozorování Země 
v souladu se zásadami SEIS, INSPIRE a 
Globálního systému systémů pozorování 
Země (GEOSS).

(18) Služby GMES by měly být plně a 
volně přístupné, za předpokladu, že bude 
dodržena zásada důvěrnosti ohledně 
citlivých informací z obchodní i 
vnitrostátní sféry. To je nezbytné 
k podpoře využívání a sdílení údajů 
pozorování Země v souladu se zásadami 
SEIS, INSPIRE a Globálního systému 
systémů pozorování Země (GEOSS).

Or. el
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Pozměňovací návrh 23
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Služby GMES by měly být plně a 
volně přístupné. To je nezbytné k podpoře 
využívání a sdílení údajů pozorování Země 
v souladu se zásadami SEIS, INSPIRE a 
Globálního systému systémů pozorování 
Země (GEOSS).

(18) (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Il est essentiel de poser un principe de libre accès des données GMES. Ce principe laisse 
ouverte la question de la gratuité ou du caractère onéreux des données, pour certaines 
catégories d'utilisateurs. Cette question pourra être ultérieurement déterminée, en prenant en
compte, par exemple des critères d'ordre géographique, un principe de réciprocité, ou 
l'évolution du marché. Il est important de ne pas trop restreindre l'accès aux données, afin de 
ne pas freiner le marché aval de GMES.

Pozměňovací návrh 24
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18 a) Informace a údaje bezplatně a 
volně poskytované v rámci služeb GMES 
nesmějí ohrožovat obchodní modely již 
existujících nebo právě zakládaných 
podniků.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je mimo jiné podpořit a podnítit malé a střední podniky, nikoli ztěžovat 
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jejich činnost.

Pozměňovací návrh 25
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nouzové řízení, – nouzové řízení a pomoc při pátracích 
a záchranných akcích,

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– monitorování mořského prostředí, – monitorování mořského prostředí, 
kontrola navigace a mořských hranic,

Or. el

Pozměňovací návrh 27
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) složku geoprostorových referenčních 
dat, jež zaručují soudržnost údajů systému 
GMES s prostorovými referenčními údaji 
členských států a s Evropskou 
infrastrukturou prostorových údajů 
zavedenou směrnicí INSPIRE 
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(2007/2/ES).

Or. en

Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 28
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a) služby monitorování mořského 
prostředí;

Or. fr

Odůvodnění

Služby monitorování mořského prostředí a atmosféry musí být zahrnuty do oblastí činnosti 
programu GMES již od počátku jeho provádění. Tyto služby umožní pracovat na splnění cílů, 
jež vyžadují naléhavá opatření (např. boj proti změně klimatu).
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Pozměňovací návrh 29
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 b) služby monitorování atmosféry;

Or. fr

Odůvodnění

Služby monitorování mořského prostředí a atmosféry musí být zahrnuty do oblastí činnosti 
programu GMES již od počátku jeho provádění. Tyto služby umožní pracovat na splnění cílů, 
jež vyžadují naléhavá opatření (např. boj proti změně klimatu).

Pozměňovací návrh 30
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Služby GMES v co nejvyšší míře 
využívají dostupné informační zdroje 
spravované orgány veřejné moci 
členských států. Ke sběru nových údajů, 
které by se výrazně překrývaly s již 
existujícími zdroji, dochází pouze 
v případě, že se prokáže, že soubory 
existujících údajů jsou nedostatečné a že 
neexistuje jiná možnost, jak je zdokonalit.

Or. en

Odůvodnění

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
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 
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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.

Pozměňovací návrh 31
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská komise spravuje finanční 
prostředky vyhrazené pro činnosti 
prováděné podle tohoto nařízení v souladu 
s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(dále jen „finanční nařízení“) a zajistí 
doplňkovost a provázanost programu 
GMES s ostatními příslušnými politikami, 
nástroji a činnostmi Společenství, které se 
týkají zejména konkurenceschopnosti a 
inovací, soudržnosti, výzkumu, dopravy a 
hospodářské soutěže, programů 
evropských globálních navigačních 
družicových systémů (GNSS), ochrany 
osobních údajů, směrnice 2007/2/ES 
(INSPIRE), Sdíleného informačního 
systému o životním prostředí (SEIS) a 
činností Společenství v oblasti nouzové 
reakce.

2. Evropská komise spravuje finanční 
prostředky vyhrazené pro činnosti 
prováděné podle tohoto nařízení v souladu 
s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(dále jen „finanční nařízení“) a zajistí 
doplňkovost a provázanost programu 
GMES s ostatními příslušnými politikami, 
nástroji a činnostmi Společenství, které se 
týkají zejména konkurenceschopnosti a 
inovací, soudržnosti, výzkumu, dopravy a 
hospodářské soutěže, programů 
evropských globálních navigačních 
družicových systémů (GNSS), ochrany 
osobních údajů, směrnice 2007/2/ES 
(INSPIRE), Sdíleného informačního
systému o životním prostředí (SEIS) a 
činností Společenství v oblasti nouzové 
reakce. Komisi přitom napomáhá rada 
partnerů složená ze zástupců všech 
dotčených stran: uživatelů a poskytovatelů 
údajů z pozorování získaných ve vesmíru 
a in situ a geoprostorových referenčních 
dat.

Or. en

Odůvodnění

Program GMES vyžaduje, aby početné dotčené strany usilovaly o spolupráci a byly schopny 
před sebou navzájem vyjádřit svá stanoviska a pochyby. Přesnou podobu rady partnerů může 
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určit Komise v rámci své institucionální pravomoci. Rada může být pojata jako nástupce 
poradní rady GMES, tak jak to zamýšlí předsednictví Rady.

Pozměňovací návrh 32
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Evropské komisi je nápomocna rada 
partnerů.
Rada partnerů působí jako přednostní 
poradní orgán mezi členskými státy 
účastnícími se programu GMES 
prostřednictvím svých infrastruktur 
a Evropskou komisí. Doplňuje pravomoci 
výboru GMES uvedeného v článku 11 a 
zaručuje všeobecnou soudržnost 
programu GMES. 
K účasti na práci rady partnerů do role 
pozorovatelů lze rovněž přizvat další 
příslušné strany.
Rada partnerů má zejména tyto úkoly: 
– sledovat vývoj obecného rámce GMES, 
– zaznamenávat příspěvky partnerů a 
dávat k dispozici jejich údaje, produkty 
nebo infrastruktury. 
Její úkoly se mohou s ohledem na vývoj 
programu GMES rozšířit. 
Rada partnerů přijme svůj jednací řád.

Or. fr

Odůvodnění

Úloha výboru GMES uvedeného v článku 11 návrhu nařízení je omezena na plnění rozpočtu 
GIO. Bylo by vhodné vytvořit trvalé poradní fórum zejména, ovšem nikoli výhradně, mezi 
Komisí a členskými státy. Správné fungování GMES se odvíjí od jasného vedení a úspěšné 
spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami. 
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Pozměňovací návrh 33
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. S cílem vyhnout zdvojování služby 
GMES přednostně využívají vhodné 
zdroje již existujících informací 
spravovaných vnitrostátními orgány. 

Or. fr

Odůvodnění

Pro zaručení dobré správy rozpočtu GMES je vhodné zabránit jakémukoli zdvojování 
informací a čerpat přednostně informace již existující na vnitrostátní úrovni. Program GMES 
musí dodržovat zásadu subsidiarity a proporcionality. Musí být doplňkem již existujících 
služeb.

Pozměňovací návrh 34
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí přidělené pro provádění 
tohoto nařízení činí 107 milionů EUR.

1. Finanční krytí přidělené pro provádění 
tohoto nařízení činí 317 milionů EUR.

Or. de

Odůvodnění

Podle řady odborníků zabývajících se GMES jsou finanční prostředky, které Komise 
předpokládá ve svém návrhu pro zahájení provozní fáze programu pozorování Země na 
období 2011–2013, nedostatečné. Pokud by byla tato částka navýšena již dnes, byly by peníze 
daňových poplatníků použity rozumným způsobem, neboť dodatečné investice, jež budou 
každopádně nezbytné, povedou k vyšším nákladům.
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Pozměňovací návrh 35
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných bezpečnostních omezení;

b) úplný, bezplatný a volný přístup 
k informacím, které produkují služby 
GMES, a údajům shromažďovaným 
prostřednictvím infrastruktury GMES, 
s výhradou příslušných bezpečnostních 
omezení;

Or. ro

Odůvodnění

Je vhodné zajistit úplný, bezplatný a volný přístup k informacím, které produkují služby 
GMES, a k údajům shromažďovaným prostřednictvím infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných bezpečnostních omezení.

Pozměňovací návrh 36
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných bezpečnostních omezení;

b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES fyzickým a 
právnickým osobám, které mají bydliště či 
sídlo v Evropské unii. Přístup 
k informacím poskytovaným GMES 
fyzickým a právnickým osobám ze třetích 
států a mezinárodním organizacím by se 
měl coby obecné pravidlo řídit zásadou 
reciprocity a být v souladu s příslušnými 
mezinárodními dohodami;

Or. de
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Odůvodnění

Občané a podniky v EU musí mít neomezený přístup k informacím. Přístup třetích států by se 
měl coby obecné pravidlo řídit zásadou reciprocity. Tím by neměla být dotčena možnost, aby 
byl zemím a regionům zajištěn plný přístup k ostatním politikám EU, např. v oblasti rozvoje 
nebo změny klimatu.

Pozměňovací návrh 37
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných bezpečnostních omezení;

(Netýká se českého znění).

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Le principe de libre accès aux données GMES doit être assuré, que cet accès soit gratuit ou 
onéreux. Ce principe doit permettre au programme GMES de ne pas limiter, à ce stade, 
l'accès aux données GMES. Le programme GMES doit pouvoir atteindre son plein potentiel, 
notamment en ce qui concerne le marché aval de GMES.

Pozměňovací návrh 38
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných bezpečnostních omezení;

b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných omezení týkajících se citlivých 
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odvětví na vnitrostátní úrovni, jako je 
bezpečnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 39
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) zajistit certifikaci údajů ve smyslu 
článku 8 a;

Or. fr

Odůvodnění

Certifikace je definována v novém článku 8 a (viz pozměňovací návrh 44). Certifikace musí 
uživateli údajů poskytnout záruku autenticity a integrity údajů. Certifikaci je třeba zavést, aby 
byla dodržena rovnováha mezi právy plynoucími z právní hodnoty, jež se na údaje váže, 
a nutnou flexibilitou a aby se předešlo výraznějším právním a finančním rizikům plynoucím 
pro Komisi.

Pozměňovací návrh 40
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispět k udržitelnosti poskytování údajů 
a informací GMES;

d) přispět k udržitelnosti a kontinuitě 
poskytování údajů a informací GMES;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zabránit jakémukoli přerušení poskytování údajů. Princip kontinuity umožní zejména 
ujistit uživatele a investory na trhu odvíjejícím se od programu GMES o trvalosti tohoto 
programu. 
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Pozměňovací návrh 41
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat evropské výzkumné 
komunity.

e) podporovat evropské výzkumné, 
inovační a technologické komunity.

Or. el

Pozměňovací návrh 42
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí cíle politiky v oblasti 
údajů a informací GMES pro složku 
služeb, vesmírnou složku a složku in situ, 
zejména tím, že zajišťuje, aby dohody o 
grantech, zadávání veřejných zakázek a 
dohody o pověření uzavírané s 
poskytovateli služeb GMES, provozovateli 
infrastruktury GMES a poskytovateli údajů 
byly v souladu s cíli uvedenými v odstavci 
1.

2. Komise provádí cíle politiky v oblasti 
údajů a informací GMES pro složku 
služeb, vesmírnou složku, složku in situ 
a složku geoprostorových referenčních 
dat, zejména tím, že zajišťuje, aby dohody 
o grantech, zadávání veřejných zakázek a 
dohody o pověření uzavírané s 
poskytovateli služeb GMES, provozovateli 
infrastruktury GMES a poskytovateli údajů 
byly v souladu s cíli uvedenými v odstavci 
1. Nabídková řízení probíhají v souladu 
s politikami v oblasti údajů a jsou 
sestavena orgány veřejné moci členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

Složka geoprostorových referenčních dat je zde zahrnuta v zájmu soudržnosti 
s pozměňovacím návrhem 1. Nutnost dodržovat a zohledňovat politiky jednotlivých členských 
států v oblasti údajů vyplývá ze zásady proporcionality. Společenství může zakročit pouze 
tam, kde je to třeba k dosažení cílů vymezených na úrovni Společenství.  Společenství nebude 



AM\799616CS.doc 19/21 PE431.026v01-00

CS

ze své pozice rozhodovat o záležitostech, jako je mimo jiné přiměřenost politik členských států 
v oblasti údajů.

Pozměňovací návrh 43
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je to možné, služby GMES 
používají údaje, které jsou k dispozici 
u orgánů veřejné moci členských států. 
K vypracování nových údajů, a tím 
zdvojení údajů již existujících, smí dojít 
pouze tehdy, pokud údaje, jež jsou 
k dispozici, nejsou zužitkovatelné nebo je 
nelze ani zdokonalit, ani doplnit.

Or. de

Odůvodnění

Pokud je to možné, je třeba vyvarovat se zdvojování údajů, a zaručit tak efektivní využívání 
finančních prostředků vyčleněných pro GMES. To navíc umožní součinnost s již dosaženými 
pracovními výsledky členských států.

Pozměňovací návrh 44
Rachida Dati

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a

Certifikace údajů

1. Certifikaci údajů GMES vykonává 
Evropská komise. 

2. Certifikace v rámci programu GMES 
vyplývá z postupu umožňujícího zaručit 



PE431.026v01-00 20/21 AM\799616CS.doc

CS

uživateli údajů jejich autenticitu 
a integritu.

3. Evropská komise přijme nezbytný 
rámec pro certifikaci, podle postupu 
uvedeného v čl. 11 odst.2.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba definovat certifikaci údajů v rámci programu GMES. Jejím cílem je zaručit 
autenticitu a integritu údajů. Evropská komise potom dle uvážení zavede nástroj k dosažení 
tohoto cíle.  

Pozměňovací návrh 45
Rachida Dati

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a) služby monitorování mořského 
prostředí umožňují poskytovat informace 
o stavu moří a mořských ekosystémů. Tyto 
služby jsou obzvláště užitečné v oblasti 
námořní bezpečnosti a ochrany mořských 
zdrojů a při boji proti změně klimatu;

Or. fr

Odůvodnění

Seznam cílů je třeba doplnit o ty, jež je třeba sledovat při počáteční fázi provádění programu 
GMES, a to cíle týkající se služeb monitorování mořského prostředí i atmosféry. Cíle těchto 
služeb by měly být zahrnuty rovněž mezi priority programu GMES již od jeho počátku. 
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Pozměňovací návrh 46
Rachida Dati

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) služby monitorování atmosféry 
umožňují zejména kontrolu kvality 
ovzduší a chemického složení atmosféry;

Or. fr

Odůvodnění

Seznam cílů je třeba doplnit o ty, jež je třeba sledovat v počáteční fázi provádění programu 
GMES, a to cíle týkající se služeb monitorování mořského prostředí i atmosféry. Cíle těchto 
služeb by měly být zahrnuty rovněž mezi priority programu GMES již od jeho počátku. 


