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Ændringsforslag 16
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at nå målet for GMES på 
bæredygtig vis er det nødvendigt at 
koordinere de forskellige GMES-partneres 
aktiviteter og udvikle, indføre og drive en 
tjeneste og observationskapacitet, der 
opfylder brugernes krav. GMES vil være et 
vigtigt redskab til understøttelse af 
biodiversitet, overvågning af økosystemer 
og afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer.

(4) For at nå målet for GMES på 
bæredygtig vis er det nødvendigt at 
koordinere de forskellige GMES-partneres 
aktiviteter og udvikle, indføre og drive en 
tjeneste og observationskapacitet, der 
opfylder brugernes krav og de nutidige 
behov. GMES vil være et vigtigt redskab 
til understøttelse af biodiversitet, 
overvågning af økosystemer og afbødning 
af og tilpasning til klimaændringer.

Or. el

Ændringsforslag 17
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ud over de udviklingsaktiviteter, der 
finansieres under rumtemaet i Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning 
2006/1982/EF om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-13) (i det følgende 
benævnt "det syvende rammeprogram"), er 
der behov for fællesskabsforanstaltninger i 
perioden 2011-2013 for at sikre kontinuitet 
med de forberedende foranstaltninger og 
etablere operationelle tjenester på mere 
permanent basis på områder, hvor 
teknologien er tilstrækkelig moden, og 
hvor der kan påvises potentiale for 
udvikling af downstream-tjenester, 
herunder beredskab og landovervågning. 

(8) Ud over de udviklingsaktiviteter, der 
finansieres under rumtemaet i Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning 
2006/1982/EF om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-13) (i det følgende 
benævnt "det syvende rammeprogram"), er 
der behov for fællesskabsforanstaltninger i 
perioden 2011-2013 for at sikre kontinuitet 
med de forberedende foranstaltninger og 
etablere operationelle tjenester på mere 
permanent basis på områder, hvor 
teknologien er tilstrækkelig moden, og 
hvor der kan påvises potentiale for 
udvikling af downstream-tjenester, 
herunder ikke blot beredskab og 
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Der vil fortsat blive udviklet sø- og 
atmosfæretjenester parallelt med 
beredskabsstyrings- og 
landovervågningstjenesten med støtte fra 
forsknings- og udviklingsdelen i det 
syvende rammeprogram, og der vil blive 
etableret en præoperationel kapacitet inden 
2013.

landovervågning, men også sø- og 
atmosfæretjenester. Disse tjenester vil 
fortsat blive udviklet med støtte fra 
forsknings- og udviklingsdelen i det 
syvende rammeprogram, og der vil blive 
etableret en præoperationel kapacitet inden 
2013.

Or. fr

Begrundelse

Alle GMES-tjenester bør behandles retfærdigt. I betragtning af bl.a. de presserende 
klimaproblemer, bør etableringen af sø- og landovervågningstjenester udgøre en prioriteret 
del af GMES-programmet. Det er især vigtigt at sikre finansiering af private enheder, der 
deltager i de pågældende tjenester i perioden 2011-2013.

Ændringsforslag 18
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er nødvendigt med operationelle 
tjenester vedrørende beredskab og 
afhjælpning af humanitære 
katastrofesituationer for at koordinere 
Fællesskabets og dets medlemsstaters 
eksisterende kapacitet, således at deres 
beredskabs- og genoprettelsesplaner i 
forbindelse med naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, som ofte har 
en negativ indvirkning på miljøet, 
forbedres. Eftersom klimaændringerne kan 
føre til flere nødsituationer, vil GMES 
være vigtig for tilpasningen til 
klimaændringer. Derfor bør GMES-
tjenester levere geodata for at understøtte 
de forskellige aktører, der varetager
indsatsen i tilfælde af nødsituationer og 
humanitære katastrofer.

(10) Det er nødvendigt med operationelle 
tjenester vedrørende beredskab og 
afhjælpning af humanitære 
katastrofesituationer for at etablere og 
koordinere Fællesskabets og dets 
medlemsstaters eksisterende kapacitet, 
således at deres beredskabs- og 
genoprettelsesplaner i forbindelse med 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, som ofte har en negativ 
indvirkning på miljøet, forbedres. Eftersom 
klimaændringerne kan føre til flere 
nødsituationer, vil GMES være vigtig for 
tilpasningen til klimaændringer. Derfor bør 
GMES-tjenester levere geodata for at 
understøtte de forskellige aktører, der 
varetager indsatsen i tilfælde af 
nødsituationer og humanitære katastrofer.

Or. el
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Ændringsforslag 19
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Leveringen af operationelle tjenester, 
finansieret inden for rammerne af denne 
forordning, er afhængig af adgang til data 
indsamlet via ruminfrastrukturer, luftbårne, 
søbårne og jordbaserede anlæg ("in situ-
infrastruktur") og 
overvågningsprogrammer. Der bør derfor 
sikres adgang til sådanne data, og i 
nødvendigt omfang bør in situ-
dataindsamling som supplement til 
Fællesskabets og de nationale aktiviteter 
støttes. Dette er særligt vigtigt, hvis en 
sådan dataindsamling ikke er påkrævet i 
henhold til fællesskabslovgivningen eller 
national lov. Endelig er det nødvendigt at 
sikre kontinuerlig adgang til den relevante 
in situ- og ruminfrastruktur, herunder den 
ruminfrastruktur, der er specialudviklet til 
GMES inden for rammerne af ESA's 
GMES-rumkomponentprogram 
(Sentinelmissionerne). De første 
operationelle Sentinelaktiviteter lanceres i 
2011.

(12) Leveringen af operationelle tjenester, 
finansieret inden for rammerne af denne 
forordning, er afhængig af adgang til data 
indsamlet via ruminfrastrukturer, luftbårne, 
søbårne og jordbaserede anlæg ("in situ-
infrastruktur") og 
overvågningsprogrammer. Der bør derfor 
sikres adgang til sådanne data, forudsat at 
fortrolighedsreglerne overholdes, for så 
vidt angår kommercielt og nationalt 
følsomme oplysninger, og i nødvendigt 
omfang bør in situ-dataindsamling som 
supplement til Fællesskabets og de 
nationale aktiviteter støttes Dette er særligt 
vigtigt, hvis en sådan dataindsamling ikke 
er påkrævet i henhold til 
fællesskabslovgivningen eller national lov.
Endelig er det nødvendigt at sikre 
kontinuerlig adgang til den relevante in 
situ- og ruminfrastruktur, herunder den 
ruminfrastruktur, der er specialudviklet til 
GMES inden for rammerne af ESA's 
GMES-rumkomponentprogram 
(Sentinelmissionerne). De første 
operationelle Sentinelaktiviteter lanceres i 
2011.

Or. el
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Ændringsforslag 20
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør for hele varigheden af de 
første operationelle GMES-aktiviteter 
fastsættes en finansieringsramme på 107 
mio. EUR, der skal udgøre det primære 
referencegrundlag i den betydning, hvori 
udtrykket anvendes i punkt 37 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Det 
forventes, at finansieringsrammen 
suppleres med et beløb på 43 mio. EUR fra 
de forskningsforanstaltninger i det 
syvendes rammeprograms rumtema, der 
ledsager de første operationelle GMES-
aktiviteter.

(16) Der bør for hele varigheden af de 
første operationelle GMES-aktiviteter 
fastsættes en finansieringsramme på 317
mio. EUR, der skal udgøre det primære 
referencegrundlag i den betydning, hvori 
udtrykket anvendes i punkt 37 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Det 
forventes, at finansieringsrammen 
suppleres med et beløb på 43 mio. EUR fra 
de forskningsforanstaltninger i det 
syvendes rammeprograms rumtema, der 
ledsager de første operationelle GMES-
aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Flere eksperter, der har til opgave at undersøge GMES, mener ikke, bevillingerne i 
Kommissionens forslag vil kunne dække iværksættelsen af jordobservationsprogrammets 
operationelle fase i perioden 2011-2013. En umiddelbar forhøjelse af denne finansiering vil 
faktisk være ensbetydende med en mere rationel anvendelse af skatteydernes penge, eftersom 
de efterfølgende investeringer, der under alle omstændigheder vil være nødvendige, vil 
afstedkomme større omkostninger.

Ændringsforslag 21
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der bør være fuldstændig og åben 
adgang til GMES-tjenesterne. Dette er 
nødvendigt for at fremme anvendelse og 

(18) Der bør være fuldstændig og åben 
adgang til GMES-tjenesterne for fysiske og 
juridiske personer med bopæl eller 
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deling af jordobservationsdata og -
information i overensstemmelse med 
principperne for SEIS, Inspire og det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS).

hjemsted i EU. Dette er nødvendigt for at 
fremme anvendelse og deling af 
jordobservationsdata og -information i 
overensstemmelse med principperne for 
SEIS, Inspire og det globale system af 
jordobservationssystemer (GEOSS) samt 
for at styrke jordobservationsmarkederne i 
Europa og navnlig downstream-brancherne 
med sigte på øget vækst og beskæftigelse.

Or. de

Begrundelse

EU-borgere og -virksomheder bør have ubegrænset adgang til informationerne. Tredjelandes 
adgang bør som hovedregel baseres på princippet om gensidighed. Man bør dog ikke 
udelukke muligheden for at tilbyde disse lande og regioner fuld adgang til andre EU-
politikker såsom udviklings- og klimapolitikkerne.

Ændringsforslag 22
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der bør være fuldstændig og åben 
adgang til GMES-tjenesterne. Dette er 
nødvendigt for at fremme anvendelse og 
deling af jordobservationsdata og -
information i overensstemmelse med 
principperne for SEIS, Inspire og det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS).

(18) Der bør være fuldstændig og åben 
adgang til GMES-tjenesterne, forudsat at 
fortrolighedsreglerne overholdes, for så 
vidt angår kommercielt og nationalt 
følsomme oplysninger. Dette er 
nødvendigt for at fremme anvendelse og 
deling af jordobservationsdata og -
information i overensstemmelse med 
principperne for SEIS, Inspire og det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS).

Or. el
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Ændringsforslag 23
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der bør være fuldstændig og åben
adgang til GMES-tjenesterne. Dette er 
nødvendigt for at fremme anvendelse og 
deling af jordobservationsdata og -
information i overensstemmelse med 
principperne for SEIS, Inspire og det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS).

(18) Der bør være fuldstændig og fri
adgang til GMES-tjenesterne. Dette er 
nødvendigt for at fremme anvendelse og 
deling af jordobservationsdata og -
information i overensstemmelse med 
principperne for SEIS, Inspire og det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS).

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre princippet om fri adgang til GMES-data. Der tages med dette princip 
ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til disse data skal være gratis eller 
betalende for visse brugerkategorier. Dette spørgsmål kan besvares senere under 
hensyntagen til f.eks. geografiske kriterier, princippet om gensidighed og 
markedsudviklingen. Det er vigtigt ikke at begrænse adgangen til data for meget, for ikke at 
bremse GMES-downstream-markedet.

Ændringsforslag 24
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18 a) De oplysninger og data, der stilles 
gratis og åbent til rådighed via GMES-
tjenesterne, bør ikke true 
forretningsmodellerne i allerede 
eksisterende virksomheder eller 
virksomheder under oprettelse.

Or. de
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Begrundelse

Formålet med denne forordning er bl.a. at støtte og fremme små og mellemstore 
virksomheder, ikke at vanskeliggøre deres arbejde.

Ændringsforslag 25
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- beredskabsstyring - beredskabsstyring og bistand til 
efterforskning og redning

Or. el

Ændringsforslag 26
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– overvågning af havmiljøet – overvågning af havmiljøet, tilsyn med 
navigationen og kontrol med søgrænserne

Or. el

Ændringsforslag 27
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en geospatial referencekomponent, 
der kan sikre konsekvens mellem GMES-
data og medlemsstaternes geografiske 
referencedata såvel som den europæiske 
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infrastruktur for geografisk information 
opbygget i medfør af Inspire-direktivet 
(2007/2/EF).

Or. en

Begrundelse

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. 

Ændringsforslag 28
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) søovervågningstjenester

Or. fr

Begrundelse

Sø- og landovervågningstjenesterne bør opføres i fortegnelsen over GMES-programmets 
indsatsområder allerede i forbindelse med dets første operationelle aktiviteter. Disse tjenester 
vil gøre det muligt at forfølge mål, der kræver en hurtig indsats (f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer).
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Ændringsforslag 29
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) atmosfæreovervågningstjenester

Or. fr

Begrundelse

Sø- og landovervågningstjenesterne bør opføres i fortegnelsen over GMES-programmets 
indsatsområder allerede i forbindelse med dets første operationelle aktiviteter. Disse tjenester 
vil gøre det muligt at forfølge mål, der kræver en hurtig indsats (f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer).

Ændringsforslag 30
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. GMES-tjenesterne udnytter så vidt 
muligt de eksisterende informationskilder, 
der forvaltes af medlemsstaternes 
offentlige myndigheder.  Indsamling af 
nye data, der indebærer en betydelig 
overlapning i forhold til eksisterende 
kilder, imødeses kun, såfremt de 
eksisterende datasæt har vist sig 
utilstrækkelige, og der ikke findes 
acceptable muligheder for at opgradere 
dem.

Or. en

Begrundelse

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 
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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.

Ændringsforslag 31
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forvalter de midler, der i 
henhold til forordningen tildeles til 
aktiviteterne under denne forordning i 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende 
benævnt "finansforordningen"), og sikrer 
komplementaritet og sammenhæng mellem 
GMES-programmet og andre relevante 
fællesskabspolitikker, -instrumenter og -
initiativer, som især vedrører 
konkurrenceevne og innovation, 
samhørighed, forskning, transport og 
konkurrence, og programmet om det 
europæiske globale 
satellitnavigationssystem (GNSS), 
beskyttelse af personoplysninger, direktiv 
2007/2/EF (Inspire), det fælles 
miljøinformationssystem (SEIS) og 
fællesskabsaktiviteter vedrørende 
beredskab.

2. Kommissionen forvalter de midler, der i 
henhold til forordningen tildeles til 
aktiviteterne under denne forordning i 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende 
benævnt "finansforordningen"), og sikrer 
komplementaritet og sammenhæng mellem 
GMES-programmet og andre relevante 
fællesskabspolitikker, -instrumenter og -
initiativer, som især vedrører 
konkurrenceevne og innovation, 
samhørighed, forskning, transport og 
konkurrence, og programmet om det 
europæiske globale 
satellitnavigationssystem (GNSS), 
beskyttelse af personoplysninger, direktiv 
2007/2/EF (Inspire), det fælles 
miljøinformationssystem (SEIS) og 
fællesskabsaktiviteter vedrørende 
beredskab. Kommissionen bistås af et 
partnerudvalg bestående af 
repræsentanter for alle involverede 
parter: brugere og leverandører af data 
fra rumbaserede observationer, in situ-
observationer og geospatiale referencer.

Or. en
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Begrundelse

GMES kræver samarbejde mellem mange involverede parter, der alle skal have mulighed for 
at give udtryk for deres holdning og ønsker over for de øvrige parter.  Partnerudvalgets 
nærmere udformning kan fastlægges under Kommissionens institutionelle kompetence, og det 
kan blive en videreudvikling af GMES-rådet som foreslået af Rådets formandskab.

Ændringsforslag 32
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen bistås af et 
partnerudvalg.
Partnerudvalget er det vigtigste organ for 
samråd mellem de medlemsstater, der 
deltager i GMES gennem infrastrukturer, 
og Kommissionen. Det supplerer, hvad 
angår beføjelser, det i artikel 11 
omhandlede GMES-udvalg, og garanterer 
GMES-programmets generelle kohærens.
Andre kompetente aktører kan indbydes 
til at deltage i partnerudvalgets arbejde 
som observatører.
Partnerudvalget har til opgave at
- undersøge udviklingen af GMES-
programmets generelle ramme
- tage partnernes bidrag til efterretning 
med henblik på at gøre deres data, 
produkter eller infrastrukturer 
tilgængelige.
Partnerudvalgets opgaver kan udvides 
afhængigt af GMES-programmets 
udvikling.
Partnerudvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.   

Or. fr
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Begrundelse

Det i artikel 11 omhandlede GMES-udvalg skal udelukkende beskæftige sig med 
budgetgennemførelsen. Det er nødvendigt at skabe et fast forum for samråd mellem blandt 
andre, men ikke udelukkende, Kommissionen og medlemsstaterne. Hvis GMES-programmet 
skal fungere tilfredsstillende, kræver det en klar styringsstruktur og et godt samarbejde 
mellem alle berørte aktører.

Ændringsforslag 33
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at undgå overlapning prioriterer 
GMES-tjenesterne, når det er relevant, 
anvendelsen af allerede eksisterende 
informationskilder forvaltet af nationale 
organer.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en forsvarlig forvaltning af GMES-budgettet bør man undgå enhver overlapning 
af oplysninger og prioritere anvendelse af allerede eksisterende oplysninger på nationalt 
plan. GMES-programmet bør være i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. GMES-programmet bør supplere allerede eksisterende tjenester.

Ændringsforslag 34
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansieringsramme, der er tildelt til 
gennemførelsen af denne forordning, skal 
udgøre 107 mio. EUR.

1. Den finansieringsramme, der er tildelt til 
gennemførelsen af denne forordning, skal 
udgøre 317 mio. EUR.

Or. de
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Begrundelse

Flere eksperter, der har til opgave at undersøge GMES, mener ikke, bevillingerne i 
Kommissionens forslag vil kunne dække iværksættelsen af jordobservationsprogrammets 
operationelle fase i perioden 2011-2013. En umiddelbar forhøjelse af denne finansiering vil 
faktisk være ensbetydende med en mere rationel anvendelse af skatteydernes penge, eftersom 
de efterfølgende investeringer, der under alle omstændigheder vil være nødvendige, vil 
afstedkomme større omkostninger.

Ændringsforslag 35
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at sikre fuldstændig og åben adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner

b) at sikre fuldstændig, gratis og åben 
adgang til information produceret af 
GMES-tjenesterne og data indsamlet 
gennem GMES-infrastrukturen med 
forbehold af relevante 
sikkerhedsrestriktioner

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre fuldstændig, gratis og åben adgang til information produceret af 
GMES-tjenesterne og data indsamlet gennem GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner

Ændringsforslag 36
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at sikre fuldstændig og åben adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner

(b) at sikre fuldstændig og åben adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen for fysiske og 
juridiske personer med bopæl eller 
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hjemsted i EU; idet adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne for fysiske og juridiske 
personer fra tredjelande og internationale
organisationer som hovedregel bør 
baseres på princippet om gensidighed og 
ske med forbehold af relevante 
internationale aftaler

Or. de

Begrundelse

EU-borgere og -virksomheder bør have ubegrænset adgang til informationerne. Tredjelandes 
adgang bør som hovedregel baseres på princippet om gensidighed. Man bør dog ikke 
udelukke muligheden for at tilbyde disse lande og regioner fuld adgang til andre EU-
politikker såsom udviklings- og klimapolitikkerne.

Ændringsforslag 37
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre fuldstændig og åben adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner

b) at sikre fuldstændig og fri adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner

Or. fr

Begrundelse

Princippet om fri adgang til GMES-programmerne bør sikres, uanset om denne adgang er 
gratis eller betalende. Dette princip bør sikre, at GMES-programmet ikke på nuværende 
tidspunkt medfører en begrænsning af adgangen til GMES-data. GMES-programmet bør nå 
sit fulde potentiale, navnlig med hensyn til GMES-downstream-markedet.
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Ændringsforslag 38
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre fuldstændig og åben adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner

b) at sikre fuldstændig og åben adgang til 
information produceret af GMES-
tjenesterne og data indsamlet gennem 
GMES-infrastrukturen med forbehold af 
relevante sikkerhedsrestriktioner
vedrørende følsomme sektorer på 
nationalt plan såsom sikkerhedssektoren

Or. el

Ændringsforslag 39
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) garantere datacertificeringen i den i 
artikel 8a omhandlede betydning

Or. fr

Begrundelse

Certificeringen er fastlagt i den nye artikel 8a (jf. ændringsforslag 44). Den skal give 
databrugerne garanti for oplysningernes ægthed og rigtighed Certificeringen bør 
iværksættes, således at man sikrer en vis ligevægt mellem de rettigheder, der afledes af den 
retlige værdi, som certificeringen giver de pågældende data, og den nødvendige fleksibilitet i 
certificeringen og Kommissionen ikke udsættes for unødige retlige og økonomiske risici.
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Ændringsforslag 40
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at bidrage til et bæredygtigt udbud af 
GMES-data og -information

d) at bidrage til et bæredygtigt og 
kontinuerligt udbud af GMES-data og -
information

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå enhver form for afbrydelse i dataleveringen. Et kontinuitetsprincip vil 
især gøre det muligt at berolige brugerne og investorerne på GMES-downstream-markedet.

Ændringsforslag 41
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at støtte de europæiske forskersamfund. e) at støtte de europæiske forsker- og 
innovations- og teknologisamfund

Or. el

Ændringsforslag 42
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører målene for 
data- og informationspolitikken for GMES 
for så vidt angår tjenestekomponenten, 
rumkomponenten og in situ-komponenten, 
bl.a. ved at sikre, at de tilskudsaftaler, 

2. Kommissionen gennemfører målene for 
data- og informationspolitikken for GMES 
for så vidt angår tjenestekomponenten, 
rumkomponenten, in situ-komponenten og 
den geospatiale komponent, bl.a. ved at 
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indkøbskontrakter og delegationsaftaler, 
som er indgået med GMES-
tjenesteudbydere, GMES-
infrastrukturoperatører og 
dataleverandører, er i overensstemmelse 
med målene i stk. 1 ovenfor.

sikre, at de tilskudsaftaler, 
indkøbskontrakter og delegationsaftaler, 
som er indgået med GMES-
tjenesteudbydere, GMES-
infrastrukturoperatører og 
dataleverandører, er i overensstemmelse 
med målene i stk. 1 ovenfor.  
Udbudsprocedurerne udformes på en 
sådan måde, at de er i overensstemmelse 
med medlemsstaternes offentlige 
myndigheders politikker på dataområdet.

Or. en

Begrundelse

Den geospatiale reference indføjes for at sikre kohærens i forhold til ændringsforslag 1.
Behovet for at respektere og tage hensyn til medlemsstaternes politikker på dataområdet 
følger af proportionalitetsprincippet. EU bør ikke intervenere mere end nødvendigt for 
gennemføre de mål, der er opstillet på EU-plan.  EU har ikke beføjelse til f.eks. at afgøre, om 
medlemsstaternes politik på dataområdet er acceptabel.

Ændringsforslag 43
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. GMES-tjenesterne anvender så vidt 
muligt data, der allerede er disponible hos 
medlemsstaternes offentlige myndigheder.
Udarbejdelsen af nye data, der overlapper 
allerede eksisterende data bør kun 
imødeses, hvis de disponible data ikke kan 
anvendes eller ikke kan forbedres eller 
suppleres.

Or. de

Begrundelse

Man bør så vidt muligt undgå overlapning af data, så man sikrer en effektiv udnyttelse af de 
bevillinger, der er afsat til GMES-programmet Det vil gøre de muligt at skabe en 
synergieffekt i forhold til det arbejde, der allerede er udført i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 44
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Datacertificering

1. GMES-data certificeres af 
Kommissionen.

2. Certificering som led i GMES-
programmet sker efter en 
fremgangsmåde, der gør det muligt at give 
databrugerne garanti for de pågældende 
datas ægthed og rigtighed.

3. Kommissionen vedtager den 
nødvendige ramme for certificeringen 
efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Der er nødvendigt at definere datacertificering som led i GMES-programmet. Den har til 
formål at sikre de pågældende datas rigtighed og ægthed. Det er følgelig Kommissionens 
opgave at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå dette mål.  

Ændringsforslag 45
Rachida Dati

Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Søovervågningstjenesterne kan levere 
informationer om havenes og 
havøkosystemernes tilstand. Disse 
tjenester er særligt nyttige i forhold til 



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

DA

sikkerheden til søs og beskyttelsen af 
havressourcerne samt i forbindelse med 
bekæmpelsen af klimaændringerne.

Or. fr

Begrundelse

Til listen over målene for GMES-programmets første aktiviteter bør føjes målene for sø- og 
atmosfæreovervågningstjenesterne.  I betragtning målene for disse tjenester bør de ligeledes 
prioriteres i GMES-programmet allerede i den indledende fase.

Ændringsforslag 46
Rachida Dati

Forslag til forordning
Bilag  – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Atmosfæreovervågningstjenesterne 
gør det bl.a. muligt at kontrollere 
luftkvaliteten såvel som atmosfærens 
kemiske sammensætning.

Or. fr

Begrundelse

Til listen over målene for GMES-programmets første aktiviteter bør føjes målene for sø- og 
atmosfæreovervågningstjenesterne.  I betragtning målene for disse tjenester bør de ligeledes 
prioriteres i GMES-programmet allerede i den indledende fase.


