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Módosítás 16
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ahhoz, hogy a GMES célja 
fenntarthatóan valósuljon meg, koordinálni 
kell a GMES-ben érintett különféle 
partnerek tevékenységeit, és a felhasználók 
igényeinek megfelelő szolgáltatási és 
megfigyelési kapacitást kell kifejleszteni, 
kiépíteni és működtetni. A GMES 
kulcsfontosságú eszköz a biodiverzitás 
támogatása, az ökoszisztémák figyelése és 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
és hatásainak enyhítése területén.

(4) Ahhoz, hogy a GMES célja 
fenntarthatóan valósuljon meg, koordinálni 
kell a GMES-ben érintett különféle 
partnerek tevékenységeit, és a felhasználók 
igényeinek és a mai elvárásoknak
megfelelő szolgáltatási és megfigyelési 
kapacitást kell kifejleszteni, kiépíteni és 
működtetni. A GMES kulcsfontosságú 
eszköz a biodiverzitás támogatása, az 
ökoszisztémák figyelése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
hatásainak enyhítése területén.

Or. el

Módosítás 17
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
kutatási keretprogramjáról (2007–2013) (a 
továbbiakban: hetedik kutatási 
keretprogram) szóló, 2006. december 18-i 
1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban szereplő 
űrtechnológiai témakör alapján 
finanszírozott fejlesztési tevékenységek 
mellett további közösségi fellépés 
szükséges a 2011–2013 időszakban, hogy 
folytatódjanak az előkészítő munkák és 
tartósabb alapokon nyugvó szolgáltatások 
jöjjenek létre azokon a területeken, melyek 

(8) Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
kutatási keretprogramjáról (2007–2013) (a 
továbbiakban: hetedik kutatási 
keretprogram) szóló, 2006. december 18-i 
1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban szereplő 
űrtechnológiai témakör alapján 
finanszírozott fejlesztési tevékenységek 
mellett további közösségi fellépés 
szükséges a 2011–2013 időszakban, hogy 
folytatódjanak az előkészítő munkák és 
tartósabb alapokon nyugvó szolgáltatások 
jöjjenek létre azokon a területeken, melyek 
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műszaki kiforrottsága megfelelő, és 
amelyeken a szakmai felhasználóként 
működő szolgáltatások igazoltan nagy 
fejlődési potenciállal rendelkeznek, 
ideértve a katasztrófaelhárítást és a 
szárazföldfigyelést is. A tengerfigyelési és 
légkörfigyelési szolgáltatásokat továbbra is 
párhuzamosan kell fejleszteni a 
katasztrófaelhárítási és szárazföld-figyelési 
szolgáltatásokkal, felhasználva a hetedik 
kutatási keretprogramból származó 
kutatási-fejlesztési pénzeszközöket, 
ideértve kísérleti üzemi kapacitás 2013 
előtti kiépítését is.

műszaki kiforrottsága megfelelő, és 
amelyeken a szakmai felhasználóként 
működő szolgáltatások igazoltan nagy 
fejlődési potenciállal rendelkeznek, 
ideértve nemcsak a katasztrófaelhárítást és 
a szárazföldfigyelést, hanem a tenger- és 
légkörfigyelési szolgáltatásokat is. Ezeket 
a szolgáltatásokat továbbra is 
párhuzamosan kell fejleszteni a 
katasztrófaelhárítási és szárazföld-figyelési 
szolgáltatásokkal, felhasználva a hetedik 
kutatási keretprogramból származó 
kutatási-fejlesztési pénzeszközöket, 
ideértve kísérleti üzemi kapacitás 2013 
előtti kiépítését is.

Or. fr

Indokolás

Az összes GMES-szolgáltatást egyformán kell kezelni. Különösen az éghajlatváltozás sürgető 
hatása miatt kell a tenger- és légkörfigyelési szolgáltatások létrehozásának a GMES-program 
prioritásai között szerepelnie. A 2011–2013-as időszakban finanszírozást kell biztosítani az 
érintett szolgáltatásokban részt vevő magánszemélyeknek és magánszervezeteknek.

Módosítás 18
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A katasztrófaelhárítás és a 
humanitárius segítségnyújtás területén 
üzemszerűen működő szolgáltatások 
szükségesek ahhoz, hogy a Közösség és a 
tagállamok meglévő kapacitásait úgy 
lehessen koordinálni, hogy természeti és 
ember okozta katasztrófák esetén –
melyeknek gyakran van negatív környezeti 
hatásuk is – jobb legyen a felkészültség, és 
hatékonyabb a reagálás és a helyreállítás. 
Mivel az éghajlatváltozás a katasztrófák 
fokozódásával járhat, a GMES alapvetően 
fontos lesz az éghajlatváltozáshoz történő 

(10) A katasztrófaelhárítás és a 
humanitárius segítségnyújtás területén 
üzemszerűen működő szolgáltatások 
szükségesek ahhoz, hogy a Közösség és a 
tagállamok meglévő kapacitásait úgy 
lehessen kialakítani és koordinálni, hogy 
természeti és ember okozta katasztrófák 
esetén – melyeknek gyakran van negatív 
környezeti hatásuk is – jobb legyen a 
felkészültség, és hatékonyabb a reagálás és 
a helyreállítás. Mivel az éghajlatváltozás a 
katasztrófák fokozódásával járhat, a GMES 
alapvetően fontos lesz az 



AM\799616HU.doc 5/22 PE431.026v01-00

HU

alkalmazkodás területén. A GMES-
szolgáltatásoknak ezért térinformatikai 
adatokat is kell szolgáltatniuk a 
katasztrófaelhárítás és humanitárius 
segítségnyújtás területén tevékenykedő 
különféle szereplők segítése céljából.

éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 
területén. A GMES-szolgáltatásoknak ezért 
térinformatikai adatokat is kell 
szolgáltatniuk a katasztrófaelhárítás és 
humanitárius segítségnyújtás területén 
tevékenykedő különféle szereplők segítése 
céljából.

Or. el

Módosítás 19
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A rendelet alapján finanszírozandó 
üzemszerűen működő szolgáltatások az 
űrinfrastruktúrán, valamint a levegőbe, 
tengerre és földre telepített 
létesítményeken (lokális infrastruktúra) és 
felmérési programokon keresztül gyűjtött 
adatokhoz való hozzáféréstől függenek.
Biztosítani kell ezért az ilyen adatokhoz 
való hozzáférést, és adott esetben 
támogatni kell a közösségi és tagállami 
tevékenységeket kiegészítő lokális 
adatgyűjtést is. Ez különösen fontos, ha az 
ilyen adatgyűjtést nem írja elő közösségi 
vagy tagállami jogszabály. Végül 
biztosítani kell a megfigyeléshez használt 
lokális infrastruktúra és űrinfrastruktúra 
folyamatos rendelkezésre állását, beleértve 
az ESA GMES-űrkomponensre vonatkozó 
programjának keretében kifejezetten a 
GMES-hez kifejlesztett űrinfrastruktúrát is 
(a Sentinel űrprogramok). Az első Sentinel 
műholdak 2011-től kezdenek üzemszerűen 
működni.

(12) A rendelet alapján finanszírozandó 
üzemszerűen működő szolgáltatások az 
űrinfrastruktúrán, valamint a levegőbe, 
tengerre és földre telepített 
létesítményeken (lokális infrastruktúra) és 
felmérési programokon keresztül gyűjtött 
adatokhoz való hozzáféréstől függenek. A 
kereskedelmi és nemzeti szinten a 
bizalmas információkra vonatkozóan 
meghatározott titoktartási szabályok 
betartása mellett biztosítani kell ezért az 
ilyen adatokhoz való hozzáférést, és adott 
esetben támogatni kell a közösségi és 
tagállami tevékenységeket kiegészítő 
lokális adatgyűjtést is. Ez különösen 
fontos, ha az ilyen adatgyűjtést nem írja elő 
közösségi vagy tagállami jogszabály.
Végül biztosítani kell a megfigyeléshez 
használt lokális infrastruktúra és 
űrinfrastruktúra folyamatos rendelkezésre 
állását, beleértve az ESA GMES-
űrkomponensre vonatkozó programjának 
keretében kifejezetten a GMES-hez 
kifejlesztett űrinfrastruktúrát is (a Sentinel 
űrprogramok). Az első Sentinel műholdak 
2011-től kezdenek üzemszerűen működni.

Or. el
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Módosítás 20
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 
2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 37. pontja értelmében vett 
elsődleges hivatkozási alapot képező 
107 millió eurós pénzügyi keretet kell 
létrehozni a GMES kezdeti üzemszerű 
működésének teljes időtartamára. Ezt a 
pénzügyi keretet terv szerint kiegészíti egy 
43 millió eurós összeg a hetedik kutatási 
keretprogram űrtechnológiai témaköréből a 
GMES kezdeti üzemszerű működéséhez 
kapcsolódó kutatási munkákra.

(16) A költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 
2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 37. pontja értelmében vett 
elsődleges hivatkozási alapot képező 
317 millió eurós pénzügyi keretet kell 
létrehozni a GMES kezdeti üzemszerű 
működésének teljes időtartamára. Ezt a 
pénzügyi keretet terv szerint kiegészíti egy 
43 millió eurós összeg a hetedik kutatási 
keretprogram űrtechnológiai témaköréből a 
GMES kezdeti üzemszerű működéséhez 
kapcsolódó kutatási munkákra.

Or. de

Indokolás

Több, a GMES tanulmányozásával megbízott szakértő elégtelennek ítéli a Bizottság pénzügyi 
támogatását, amelyet a 2011-2013. időszakra szóló földmegfigyelési program operatív 
periódusának beindítására vonatkozó javaslatában irányzott elő. A tény, hogy mától fogva 
emelik e finanszírozás nagyságrendjét, nem jelent mást, mint az adófizetők pénzének 
racionális felhasználását, mivel a későbbi beruházások – amelyek mindenképpen szükségesek 
lesznek – magasabb költségekkel fognak járni.

Módosítás 21
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A GMES-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek teljesnek és nyíltnak kell 

(18) A GMES-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek teljesnek és nyíltnak kell 
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lennie. Ez szükséges ahhoz, hogy az SEIS, 
az INSPIRE és a Föld-megfigyelési 
rendszerek globális rendszerének (GEOSS) 
elveinek szellemében a Föld-megfigyelési 
adatok és információk használata és 
megosztása fokozódjék.

lennie az Unióban lakó- vagy telephellyel 
rendelkező természetes és jogi személyek 
számára. Ez szükséges ahhoz, hogy a
SEIS, az INSPIRE és a Föld-megfigyelési 
rendszerek globális rendszere (GEOSS) 
elveinek szellemében a Föld-megfigyelési 
adatok és információk használata és 
megosztása fokozódjék, valamint az 
európai Föld-megfigyelési piacok, 
különösen a szakmai felhasználóként 
működő szektor erősödjön, a növekedés és 
munkahelyteremtés elősegítésének 
céljával.

Or. de

Indokolás

Az Európai Unió állampolgárainak és vállalkozásainak az információkhoz való korlátozás 
nélküli hozzáférést kell biztosítani. Az Unión kívüli államok hozzáférését – általános 
szabályként – a kölcsönösség elve alapján kell biztosítani. Ugyanakkor nem szabad kizárni 
azt a lehetőséget, hogy az országoknak és régióknak megadjuk a hozzáférés lehetőségét az 
Unió más szakpolitikáit – mint például a fejlesztést vagy az éghajlatváltozást érintőket –
illetően.

Módosítás 22
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A GMES-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek teljesnek és nyíltnak kell 
lennie. Ez szükséges ahhoz, hogy az SEIS, 
az INSPIRE és a Föld-megfigyelési 
rendszerek globális rendszerének (GEOSS) 
elveinek szellemében a Föld-megfigyelési 
adatok és információk használata és 
megosztása fokozódjék.

(18) A kereskedelmi és nemzeti szinten a 
bizalmas információkra vonatkozóan 
meghatározott titoktartási szabályok 
betartása mellett a GMES-
szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek 
teljesnek és nyíltnak kell lennie. Ez 
szükséges ahhoz, hogy az SEIS, az 
INSPIRE és a Föld-megfigyelési 
rendszerek globális rendszerének (GEOSS) 
elveinek szellemében a Föld-megfigyelési 
adatok és információk használata és 
megosztása fokozódjék.
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Or. el

Módosítás 23
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A GMES-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek teljesnek és nyíltnak kell 
lennie. Ez szükséges ahhoz, hogy az SEIS, 
az INSPIRE és a Föld-megfigyelési 
rendszerek globális rendszerének (GEOSS) 
elveinek szellemében a Föld-megfigyelési 
adatok és információk használata és 
megosztása fokozódjék.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. fr

Indokolás

Fontos meghatározni a GMES-adatokhoz való hozzáférés nyilvánosságának elvét. Bizonyos 
felhasználók tekintetében ez az elv nyitva hagyja a térítés, illetve a térítésmentesség kérdését. 
Ezt a kérdést a későbbiekben lehet tisztázni, figyelembe véve például a földrajzi feltételeket, a 
kölcsönösség elvét vagy a piac alakulását. Fontos, hogy az adatokhoz való hozzáférést ne 
korlátozzuk túlságosan annak érdekében, hogy ne fékezzük a GMES-piacot.

Módosítás 24
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A GMES-szolgáltatások keretében 
térítésmentesen és nyilvánosan 
rendelkezésre bocsátott információk és 
adatok nem veszélyeztethetik a már létező 
vagy az alapítás szakaszában lévő 
vállalkozások gazdasági modelljeit.

Or. de
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Indokolás

A rendelet célja többek között a kis- és középvállalkozások támogatása és létrehozásuk 
ösztönzése, nem pedig munkájuk megnehezítése.

Módosítás 25
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– katasztrófaelhárítás, – katasztrófaelhárítás, valamint felkutatási 
és mentési segítségnyújtás,

Or. el

Módosítás 26
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tengeri környezet figyelése, – a tengeri környezet figyelése, valamint a 
hajózás felügyelete és a tengeri határok 
ellenőrzése,

Or. el

Módosítás 27
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a GMES-adatok, a tagállamok 
spaciális vonatkozású adatai és a 
2007/2/EK, az ún. Inspire irányelv által 
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létrehozott európai területiadat-
infrastruktúra közötti összhangot biztosító 
geospaciális vonatkozású komponens.

Or. en

Indokolás

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. 

Módosítás 28
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) – tengerfigyelési szolgáltatások,

Or. fr

Indokolás

A tenger- és légkörfigyelési szolgáltatásokat a GMES-program tevékenységi körének listáján 
működésének kezdetétől fogva fel kell tüntetni. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a sürgős 
fellépést igénylő célkitűzések megvalósítását (pl. az éghajlatváltozás elleni küzdelem).
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Módosítás 29
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b) – légkörfigyelési szolgáltatások,

Or. fr

Indokolás

A tenger- és légkörfigyelési szolgáltatásokat a GMES-program tevékenységi körének listáján 
működésének kezdetétől fogva fel kell tüntetni. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a sürgős 
fellépést igénylő célkitűzések megvalósítását (pl. az éghajlatváltozás elleni küzdelem).

Módosítás 30
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A lehetőségek függvényében a 
GMES-szolgáltatásoknak a tagállamok 
hatóságai által kezelt, már meglévő 
információforrásokra kell támaszkodniuk.  
A meglévő forrásokat jelentős mértékben 
kettőző új adatok gyűjtése csak akkor 
megengedett, ha a meglévő adatok nem 
megfelelőek, és nincs lehetőség 
javításukra.

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 31
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Bizottság kezeli az e 
rendelet alapján a tevékenységekre 
biztosított pénzeszközöket az 
1605/2002/EK, Euratom rendeletnek (a 
továbbiakban: költségevetési rendelet) 
megfelelően és biztosítja, hogy a GMES-
program megvalósítása más vonatkozó 
közösségi politikákkal, eszközökkel és 
fellépésekkel összhangban és azokat 
kiegészítve történjék, különös tekintettel a 
versenyképességre és innovációra, a 
kohéziós, a kutatási és a közlekedési 
politikára, a versenypolitikára, az európai 
globális navigációs műholdrendszerre 
(GNSS), a személyes adatok védelmére, a 
2007/2/EK irányelvre (INSPIRE), a közös 
környezeti információs rendszerre (SEIS) 
és a katasztrófaelhárítás területén folytatott 
közösségi tevékenységekre.

(2) Az Európai Bizottság kezeli az e 
rendelet alapján a tevékenységekre 
biztosított pénzeszközöket az 
1605/2002/EK, Euratom rendeletnek (a 
továbbiakban: költségevetési rendelet) 
megfelelően és biztosítja, hogy a GMES-
program megvalósítása más vonatkozó 
közösségi politikákkal, eszközökkel és 
fellépésekkel összhangban és azokat 
kiegészítve történjék, különös tekintettel a 
versenyképességre és innovációra, a 
kohéziós, a kutatási és a közlekedési 
politikára, a versenypolitikára, az európai 
globális navigációs műholdrendszerre 
(GNSS), a személyes adatok védelmére, a 
2007/2/EK irányelvre (INSPIRE), a közös 
környezeti információs rendszerre (SEIS) 
és a katasztrófaelhárítás területén folytatott 
közösségi tevékenységekre. A Bizottság 
munkáját az érdekelt felek képviselőiből –
az űrben gyűjtött megfigyelési adatok, a 
helyi megfigyelési adatok és a geospaciális 
vonatkozású adatok felhasználóiból és 
szolgáltatóiból – álló tanácsadó testület 
segíti. 

Or. en
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Indokolás

A GMES működéséhez az érdekelt felek együttműködésére van szükség, akik számára 
lehetőséget kell biztosítani az aggályok és vélemények egymással való megvitatására.  A 
tanácsadó testület pontos formáját a Bizottság intézményi hatáskörében döntheti el, és az –
amint azt a Tanács elnöksége javasolta – a GMES Tanácsadó Bizottság utódja lehetne.

Módosítás 32
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Bizottság munkáját egy 
tanácsadó testület segíti.
A tanácsadó testület a GMES-ben 
infrastruktúrával részt vevő tagállamok és 
az Európai Bizottság közötti párbeszéd 
privilegizált fóruma. A tanácsadó testület 
kiegészíti a GMES-bizottság 11. cikk 
szerinti hatásköreit, valamint biztosítja a 
GMES-program általános koherenciáját. 
Megfigyelőként más, szakértelemmel 
rendelkező felek is meghívhatók a 
tanácsadó testület munkájában való
részvételre. 
A tanácsadó testület a következő 
feladatokat látja el: 
– megvizsgálja a GMES általános 
keretének alakulását, 
– számon tartja a partnerek 
hozzájárulásait azok adatainak, 
termékeinek vagy infrastruktúráinak 
rendelkezésre bocsátása érdekében.
Hatáskörei a GMES-program 
alakulásának megfelelően kibővíthetők. 
A tanácsadó testület maga fogadja el 
eljárási szabályzatát.   

Or. fr
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Indokolás

A GMES-bizottságnak a rendeletre irányuló javaslat 11. cikke szerint meghatározott szerepe 
a GIO költségvetés végrehajtására korlátozódik. Szükség van különösen – de nem 
kizárólagosan – a Bizottság és a tagállamok közötti párbeszédet biztosító, időtálló fórumra. A 
GMES jó működése egy áttekinthető kormányzási szerkezet, valamint a valamennyi érintett fél 
közötti jó együttműködés függvénye. 

Módosítás 33
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kétszeres nyilvántartás elkerülése 
érdekében a GMES-szolgáltatások 
elsősorban a nemzeti szervek által kezelt, 
már létező információs forrásokat 
használják, ha azok relevánsak. 

Or. fr

Indokolás

A GMES-költségvetés megfelelő kezelésének biztosítása érdekében el kell kerülni az 
információk kétszeres nyilvántartását, és elsősorban a nemzeti szinten már létező 
információkat kell felhasználni. A GMES-programnak tiszteletben kell tartania a 
szubszidiaritás és az arányosság elvét. A GMES-nek a már létező szolgáltatásokhoz képest 
kiegészítő jelleggel kell bírnia.

Módosítás 34
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet végrehajtásához biztosított 
pénzügyi keret 107 millió EUR.

(1) A rendelet végrehajtásához biztosított 
pénzügyi keret 317 millió EUR.

Or. de
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Indokolás

Több, a GMES tanulmányozásával megbízott szakértő elégtelennek ítéli a Bizottság pénzügyi 
támogatását, amelyet a 2011-2013. időszakra szóló földmegfigyelési program operatív 
periódusának beindítására vonatkozó javaslatában irányzott elő. A tény, hogy mától fogva 
emelik e finanszírozás nagyságrendjét, nem jelent mást, mint az adófizetők pénzének 
racionális felhasználását, mivel a későbbi beruházások – amelyek mindenképpen szükségesek 
lesznek – magasabb költségekkel fognak járni.

Módosítás 35
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú 
korlátozással,

b) teljes, ingyenes és nyílt hozzáférés a 
GMES-szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú 
korlátozással,

Or. ro

Indokolás

Biztosítani kell a GMES-szolgáltatások által előállított információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz történő teljes, ingyenes és nyílt hozzáférést, adott esetben 
azonban biztonsági célú korlátozással.

Módosítás 36
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú 

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz az 
Európai Unióban lakóhellyel/székhellyel 
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korlátozással, rendelkező természetes és jogi személyek 
számára. A GMES által rendelkezésre 
bocsátott információkhoz való hozzáférést 
a harmadik országbeli természetes és jogi 
személyek, valamint a nemzetközi 
szervezetek esetében – általános 
szabályként – a kölcsönösség elve alapján, 
és a vonatkozó nemzetközi 
megállapodások tiszteletben tartásával 
kell biztosítani;

Or. de

Indokolás

Az Európai Unió állampolgárainak és vállalkozásainak biztosítani kell az információkhoz 
való korlátozás nélküli hozzáférést. Másrészről a harmadik országok hozzáférését – általános 
szabályként – a kölcsönösség elve alapján kell meghatározni. Ugyanakkor nem szabad kizárni 
azt a lehetőséget, hogy az országoknak és régióknak megadjuk a hozzáférés lehetőségét az 
Unió más szakpolitikáit – mint például a fejlesztést vagy az éghajlatváltozást érintőket –
illetően.

Módosítás 37
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú 
korlátozással,

b) teljes és szabad hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú 
korlátozással,

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a GMES-adatokhoz való szabad hozzáférést, függetlenül attól, hogy ez a 
hozzáférés ingyenes vagy térítés ellenében történik. Ennek az elvnek az alkalmazásával 
lehetővé válik a GMES-program számára, hogy ne korlátozza a jelen helyzetben a GMES 
adatokhoz való hozzáférést. A GMES programnak el kell tudnia érnie teljes potenciálját, 
különösen ami a GMES területén működő piacot illeti.



AM\799616HU.doc 17/22 PE431.026v01-00

HU

Módosítás 38
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú
korlátozással,

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban a nemzeti szinten 
érzékeny ágazatokra – mint például a 
biztonság – vonatkozó korlátozással,

Or. el

Módosítás 39
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az adatok a 8 a. cikk értelmében 
történő hitelesítésének biztosítása;

Or. fr

Indokolás

A hitelesítést az új 8 a. cikk határozza meg (lásd a 44. számú módosítást). Ez lehetővé kell, 
hogy tegye az adatokat használó számára, hogy az adatok teljességének és hitelességének 
garanciájával rendelkezzen. Be kell vezetni a hitelesítést az ezáltal az adatoknak biztosított 
jogi jelentőségből adódó jogok közötti egyensúly tiszteletben tartása, valamint a szükséges 
rugalmasság érdekében, hogy ne okozzunk túl nagy jogi és pénzügyi kockázatokat a 
Bizottságnak.
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Módosítás 40
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárulás a GMES-adatok és -
információk szolgáltatásának 
fenntarthatóságához,

d) hozzájárulás a GMES-adatok és -
információk szolgáltatásának 
fenntarthatóságához és folyamatosságához,

Or. fr

Indokolás

Az adatok szolgáltatásában el kell kerülni minden megszakítást. A folyamatosság elvének 
követése lehetővé teszi majd különösen azt, hogy a GMES területén működő piacon szereplő 
felhasználókat és befektetőket biztosítani lehessen a GMES program időtállóságáról. 

Módosítás 41
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai kutatási közösségek 
támogatása.

e) az európai kutatási, innovációs és 
technológiai közösségek támogatása.

Or. el

Módosítás 42
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a szolgáltatási 
komponensre, az űrkomponensre és a 
lokális komponensre vonatkozóan a 
GMES-vonatkozású adat- és 

(2) A Bizottság az űrkomponensre, a 
lokális komponensre és a geospaciális 
vonatkozású komponensre vonatkozóan a 
GMES-vonatkozású adat- és 
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információkezelési politika céljait 
elsősorban úgy valósítja meg, hogy 
biztosítja, hogy a GMES-szolgáltatókkal, a 
GMES-infrastruktúra üzemeltetőivel és az 
adatszolgáltatókkal kötött támogatási 
megállapodások, beszerzési szerződések és 
feladatátruházási megállapodások 
összhangban legyenek a fenti (1) 
bekezdésben ismertetett célokkal.

információkezelési politika céljait 
elsősorban úgy valósítja meg, hogy 
biztosítja, hogy a GMES-szolgáltatókkal, a 
GMES-infrastruktúra üzemeltetőivel és az 
adatszolgáltatókkal kötött támogatási 
megállapodások, közbeszerzések és 
feladatátruházási megállapodások 
összhangban legyenek a fenti (1) 
bekezdésben ismertetett célokkal.  A 
közbeszerzési eljárásokat oly módon kell 
kialakítani, hogy megfeleljenek a 
tagállamok hatóságai által az adatok 
kezelésével kapcsolatosan alkalmazott 
politikának.

Or. en

Indokolás

A geospaciális vonatkozású komponens az 1. számú módosítással való összhang biztosítása 
érdekében kerül bevonásra. A tagállamok adatok kezelésével kapcsolatos politikájának 
tiszteletben tartásának, illetve ezen politikák figyelembe vételének szükségessége az 
arányosság elvéből következik. A Közösségnek nem szabad a szükségesnél jobban 
beavatkoznia a közösségi szinten meghatározott célok elérése érdekében.  A Közösség 
hatásköre nem terjed odáig, hogy, többek között, döntsön a tagállamok adatok kezelésével 
kapcsolatos politikájának elfogadhatóságáról.

Módosítás 43
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A GMES-szolgálatok a lehetséges 
mértékben felhasználják a tagállamok 
hatóságainál már elérhető adatokat. 
Olyan új adatok létrehozása, amely már 
létező adatok reprodukálását jelenti, csak 
akkor lehetséges, ha az elérhető adatokat 
nem lehet felhasználni vagy nem lehet 
őket sem korrigálni, sem kiegészíteni.

Or. de
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Indokolás

A GMES-nek szánt finanszírozás hatékony felhasználásának biztosítása érdekében lehetőség 
szerint el kell kerülni az adatok kétszeres nyilvántartását. Ezenkívül ez lehetővé teszi a 
tagállamokban már elvégzett munkával való összhang elérését.

Módosítás 44
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. cikk

Az adatok hitelesítése

(1) A GMES-adatokat az Európai 
Bizottság hitelesíti. 

(2) A hitelesítés a GMES-program 
keretében egy olyan folyamat eredménye, 
amely lehetővé teszi az adatok 
felhasználója számára az adatok 
hitelességének és teljességének 
biztosítását.

(3) Az Európai Bizottság feladata, hogy a 
11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárás szerint elfogadja a hitelesítéshez 
szükséges keretet.

Or. fr

Indokolás

A GMES-program keretén belül meg kell határozni az adatok hitelesítését. A hitelesítés azon 
a célkitűzésen alapszik, amely szerint biztosítani kell az adatok teljességét és hitelességét. A 
Bizottság feladata lesz ezután, hogy létrehozza azokat az eszközöket, amelyekkel lehetővé 
válik ezen célkitűzés elérése.  
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Módosítás 45
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A tengerfigyelő szolgálatokkal 
lehetővé válik információk szolgáltatása a 
tengerek állapotáról és a tengeri 
ökoszisztémákról. Ezek a szolgálatok 
különösen hasznosak a tengeri biztonság 
és a tengeri természeti kincsek 
védelmének területén ugyanúgy, mint az 
éghajlatváltozás elleni harc keretén belül;

Or. fr

Indokolás

A GMES-program kezdeti végrehajtásának keretén belül kitűzött célkitűzéseket tartalmazó 
listát ki kell egészíteni egyrészt azon célkitűzésekkel, amelyek a tengerfigyelő szolgálatokra, 
másrészt azokkal, amelyek a légkörfigyelő szolgálatokra vonatkoznak.  Tekintettel az ilyen 
hatóságok által követett célkitűzésekre, azok a GMES-program számára is prioritást kell, 
hogy jelentsenek, annak kezdeti végrehajtásától fogva. 

Módosítás 46
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) a légkörfigyelő szolgálatokkal 
lehetővé válik különösen a levegő 
minőségének, valamint a légkör kémiai 
összetevőinek ellenőrzése;

Or. fr

Indokolás

A GMES-program kezdeti végrehajtásának keretén belül kitűzött célkitűzéseket tartalmazó 
listát ki kell egészíteni egyrészt azon célkitűzésekkel, amelyek a tengerfigyelő szolgálatokra, 
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másrészt azokkal, amelyek a légkörfigyelő szolgálatokra vonatoznak.  Tekintettel az ilyen 
hatóságok által követett célkitűzésekre, azok a GMES program számára is prioritást kell, 
hogy jelentsenek, annak kezdeti végrehajtásától fogva. 


