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Poprawka 16
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby osiągnąć cel GMES i go utrzymać, 
należy koordynować działania 
poszczególnych partnerów 
zaangażowanych w GMES oraz 
opracowywać, tworzyć i realizować usługi 
oraz zdolność w zakresie obserwacji, które 
odpowiadać będą oczekiwaniom 
użytkowników. GMES odegra kluczową 
rolę we wspieraniu różnorodności 
biologicznej, w monitorowaniu stanu 
ekosystemów oraz w przystosowywaniu 
się do zmian klimatu i łagodzeniu ich 
skutków.

(4) Aby osiągnąć cel GMES i go utrzymać, 
należy koordynować działania 
poszczególnych partnerów 
zaangażowanych w GMES oraz 
opracowywać, tworzyć i realizować usługi 
oraz zdolność w zakresie obserwacji, które 
odpowiadać będą oczekiwaniom 
użytkowników i współczesnym potrzebom.
GMES odegra kluczową rolę we 
wspieraniu różnorodności biologicznej, w 
monitorowaniu stanu ekosystemów oraz w 
przystosowywaniu się do zmian klimatu i 
łagodzeniu ich skutków.

Or. el

Poprawka 17
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Poza działalnością rozwojową 
finansowaną w ramach obszaru 
tematycznego przestrzeni kosmicznej, 
uwzględnionego w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE 
dotyczącej siódmego programu ramowego 
Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013) (dalej zwanego „siódmym 
programem ramowym”), działania 
wspólnotowe są niezbędne w okresie 2011-
2013, aby zapewnić ciągłość w stosunku 
do działań przygotowawczych oraz 
wprowadzić operacyjne usługi o bardziej 

(8) Poza działalnością rozwojową 
finansowaną w ramach obszaru 
tematycznego przestrzeni kosmicznej, 
uwzględnionego w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE 
dotyczącej siódmego programu ramowego 
Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013) (dalej zwanego „siódmym 
programem ramowym”), działania 
wspólnotowe są niezbędne w okresie 2011-
2013, aby zapewnić ciągłość w stosunku 
do działań przygotowawczych oraz 
wprowadzić operacyjne usługi o bardziej 
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stałym charakterze w obszarach, których 
dojrzałość techniczna jest wystarczająca i 
które posiadają udokumentowany potencjał 
w zakresie rozwoju usług pochodnych, w 
tym również reagowania kryzysowego oraz 
monitoringu obszarów lądowych. Usługi 
odnoszące się do obszarów morskich i 
atmosfery będą nadal rozwijane 
równolegle z usługami w zakresie 
zarządzania kryzysowego i monitoringu 
obszarów lądowych, dzięki wsparciu w 
postaci środków na badania i rozwój 
pochodzących z siódmego programu 
ramowego; do 2013 r. osiągnięta zostanie 
również zdolność przedoperacyjna.

stałym charakterze w obszarach, których 
dojrzałość techniczna jest wystarczająca i 
które posiadają udokumentowany potencjał 
w zakresie rozwoju usług pochodnych, 
obejmujących nie tylko reagowanie 
kryzysowe oraz monitoring obszarów 
lądowych, ale również usługi w zakresie 
nadzoru obszarów morskich i atmosfery.
Usługi te będą nadal rozwijane dzięki 
wsparciu w postaci środków na badania i 
rozwój pochodzących z siódmego 
programu ramowego; do 2013 r. osiągnięta 
zostanie również zdolność 
przedoperacyjna.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszystkie usługi programu GMES należy traktować jednakowo. Mając na uwadze w 
szczególności krytyczną sytuację klimatyczną, powinniśmy wspisać na listę priorytetów 
programu GMES ustanowienie usług z zakresu nadzoru obszarów morskich i atmosfery. 
Należy w szczególności umożliwić finansowanie podmiotów prywatnych uczestniczących w 
świadczeniu określonych usług w okresie 2011-2013.

Poprawka 18
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Operacyjne usługi w dziedzinie 
łagodzenia skutków katastrof oraz pomocy 
humanitarnej są niezbędne do 
koordynowania istniejących zdolności 
Wspólnoty i jej państw członkowskich w 
zakresie gotowości i reagowania na klęski 
żywiołowe i te spowodowane przez 
człowieka oraz usuwania skutków takich 
katastrof, które często mają również 
negatywny wpływ na środowisko 
naturalne. Ponieważ zmiany klimatu mogą 
prowadzić do nasilenia się częstotliwości 

(10) Operacyjne usługi w dziedzinie 
łagodzenia skutków katastrof oraz pomocy 
humanitarnej są niezbędne do 
kształtowania i koordynowania 
istniejących zdolności Wspólnoty i jej 
państw członkowskich w zakresie 
gotowości i reagowania na klęski 
żywiołowe i te spowodowane przez 
człowieka oraz usuwania skutków takich 
katastrof, które często mają również 
negatywny wpływ na środowisko 
naturalne. Ponieważ zmiany klimatu mogą 
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występowania sytuacji kryzysowych, 
GMES odegra kluczową rolę w 
przystosowywaniu się do zmian klimatu. 
Dlatego też usługi GMES powinny 
dostarczać informacji geoprzestrzennych, 
które pomogą poszczególnym podmiotom 
odpowiedzialnym za reagowanie 
kryzysowe oraz działania humanitarne.

prowadzić do nasilenia się częstotliwości 
występowania sytuacji kryzysowych, 
GMES odegra kluczową rolę w 
przystosowywaniu się do zmian klimatu.
Dlatego też usługi GMES powinny 
dostarczać informacji geoprzestrzennych, 
które pomogą poszczególnym podmiotom 
odpowiedzialnym za reagowanie 
kryzysowe oraz działania humanitarne.

Or. el

Poprawka 19
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Świadczenie operacyjnych usług 
finansowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia zależy od dostępu do 
danych zgromadzonych z wykorzystaniem 
infrastruktury kosmicznej, powietrznej, 
morskiej i naziemnej („infrastruktura in 
situ”) oraz poprzez programy badawcze.
Dostęp do takich danych powinien w 
związku z tym zostać zapewniony, a w 
stosownych przypadkach należy wspierać 
gromadzenie danych in situ prowadzone w 
ramach uzupełnienia działań 
wspólnotowych i krajowych. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadkach, gdy 
takie gromadzenie danych nie jest 
obowiązkowe ani w świetle przepisów 
wspólnotowych, ani krajowych. Wreszcie 
należy zapewnić stałą dostępność 
infrastruktury in situ oraz infrastruktury 
kosmicznej stanowiącej podstawę 
obserwacji, w tym infrastruktury 
kosmicznej opracowanej z myślą o GMES 
w ramach programu ESA dotyczącego 
kosmicznego komponentu GMES (misje 
Sentinel). Pierwsze satelity Sentinel wejdą 
w fazę operacji początkowych z 

(12) Świadczenie operacyjnych usług 
finansowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia zależy od dostępu do 
danych zgromadzonych z wykorzystaniem 
infrastruktury kosmicznej, powietrznej, 
morskiej i naziemnej („infrastruktura in 
situ”) oraz poprzez programy badawcze.
Dostęp do takich danych powinien w 
związku z tym zostać zapewniony, pod 
warunkiem utrzymania zasad poufności w 
odniesieniu do informacji szczególnie 
chronionych z punktu widzenia 
handlowego lub krajowego, a w 
stosownych przypadkach należy wspierać 
gromadzenie danych in situ prowadzone w 
ramach uzupełnienia działań 
wspólnotowych i krajowych. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadkach, gdy 
takie gromadzenie danych nie jest 
obowiązkowe ani w świetle przepisów 
wspólnotowych, ani krajowych. Wreszcie 
należy zapewnić stałą dostępność 
infrastruktury in situ oraz infrastruktury 
kosmicznej stanowiącej podstawę 
obserwacji, w tym infrastruktury 
kosmicznej opracowanej z myślą o GMES 
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początkiem roku 2011. w ramach programu ESA dotyczącego 
kosmicznego komponentu GMES (misje 
Sentinel). Pierwsze satelity Sentinel wejdą 
w fazę operacji początkowych z 
początkiem roku 2011.

Or. el

Poprawka 20
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na cały okres trwania początkowych 
operacji GMES należy ustanowić pulę 
środków finansowych w wysokości 107
mln EUR, stanowiącą główny punkt 
odniesienia w rozumieniu pkt. 37 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. Przewiduje się, że 
ta pula środków finansowych zostanie 
powiększona o kolejne 43 mln EUR w 
ramach tematu dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej siódmego programu 
ramowego, które zostaną przeznaczone na 
badania związane z początkowymi 
operacjami GMES.

(16) Na cały okres trwania początkowych 
operacji GMES należy ustanowić pulę 
środków finansowych w wysokości 317
mln EUR, stanowiącą główny punkt 
odniesienia w rozumieniu pkt. 37 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami. Przewiduje się, że 
ta pula środków finansowych zostanie 
powiększona o kolejne 43 mln EUR w 
ramach tematu dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej siódmego programu 
ramowego, które zostaną przeznaczone na 
badania związane z początkowymi 
operacjami GMES.

Or. de

Uzasadnienie

Zdaniem wielu ekspertów, którym zlecono zbadanie GMES, środki finansowe przewidziane 
przez Komisję we wniosku dotyczącym rozpoczęcia fazy operacyjnej programu obserwacji 
Ziemi na lata 2011-2013 są niewystarczające. Niezwłoczne zwiększenie kwoty tego 
finansowania byłoby równoznaczne z racjonalnym wykorzystaniem pieniędzy podatników, 
gdyż późniejsze inwestycje, które będą konieczne w każdym przypadku, pociągną za sobą 
wyższe koszty.
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Poprawka 21
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dostęp do usług GMES powinien być 
pełen i otwarty. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania i 
rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi z 
uwzględnienie zasad SEIS, INSPIRE oraz 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

(18) Dostęp do usług GMES powinien być 
pełen i otwarty dla osób fizycznych i 
prawnych posiadających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii 
Europejskiej. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania i 
rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi z 
uwzględnienie zasad SEIS, INSPIRE oraz 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS) oraz w celu 
promowania wzmocnienia rynków 
obserwacji Ziemi w Europie, 
w szczególności zaś sektorów usług 
pochodnych w celu pobudzenia wzrostu i 
zwiększenia zatrudnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Obywatele i przedsiębiorstwa UE powinni mieć pełen dostęp do informacji. Co do zasady 
dostęp krajów trzecich powinien opierać się na zasadzie wzajemności. Powinno się to 
odbywać bez ograniczania możliwości udzielenia krajom i regionom pełnego dostępu do 
innych obszarów polityki UE, takich jak rozwój, zmiany klimatu itd.

Poprawka 22
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dostęp do usług GMES powinien być 
pełen i otwarty. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania i 

(18) Dostęp do usług GMES powinien być 
pełen i otwarty, pod warunkiem
utrzymania zasad poufności w odniesieniu 
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rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi z 
uwzględnienie zasad SEIS, INSPIRE oraz 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

do informacji szczególnie chronionych z 
punktu widzenia handlowego lub 
krajowego. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania i 
rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi z 
uwzględnieniem zasad SEIS, INSPIRE oraz 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Or. el

Poprawka 23
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dostęp do usług GMES powinien być 
pełen i otwarty. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania i 
rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi z 
uwzględnienie zasad SEIS, INSPIRE oraz 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

(18) Dostęp do usług GMES powinien być 
pełny i swobodny. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania i 
rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi z 
uwzględnieniem zasad SEIS, INSPIRE oraz 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustanowić zasadę swobodnego dostępu do danych GMES. Zasada ta nie przesądza, 
czy dane będą bezpłatne, czy też płatne dla określonych kategorii użytkowników. Kwestię tę 
będzie można rozstrzygnąć później, uwzględniając na przykład kryteria geograficzne, zasadę 
wzajemności czy też rozwój sytuacji na rynku. Nie należy zbytnio ograniczać dostępu do 
danych, by nie hamować rozwoju rynku, dla którego GMES jest punktem wyjścia.
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Poprawka 24
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Informacje i dane udostępniane 
nieodpłatnie i publicznie w ramach usług 
GMES nie mogą stwarzać zagrożenia dla 
modeli biznesowych już istniejących lub 
dopiero tworzonych przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest m.in. wspieranie i promowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw, a nie utrudnianie im pracy.

Poprawka 25
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zarządzanie kryzysowe; – zarządzanie kryzysowe oraz pomoc w 
poszukiwaniach i ratownictwie;

Or. el

Poprawka 26
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitoring środowiska morskiego; – monitoring środowiska morskiego, 
nadzór żeglugi i kontrola granic 
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morskich;

Or. el

Poprawka 27
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) geoprzestrzenny komponent 
odniesienia zapewniający spójność 
danych GMES z referencyjnymi danymi 
przestrzennymi państw członkowskich 
oraz z europejską infrastrukturą danych 
przestrzennych (ESDI) ustanowioną 
dyrektywą INSPIRE (2007/2/WE).

Or. en

Uzasadnienie

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. 
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Poprawka 28
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a) usługi nadzoru obszarów morskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Usługi nadzoru obszarów morskich i atmosfery powinny figurować w zakresie działalności 
programu GMES od chwili jego uruchomienia. Usługi te umożliwią realizację celów 
wymagających działania w trybie pilnym (np. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym).

Poprawka 29
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b) usługi nadzoru atmosfery;

Or. fr

Uzasadnienie

Usługi nadzoru obszarów morskich i atmosfery powinny figurować w zakresie działalności 
programu GMES od chwili jego uruchomienia. Usługi te umożliwią realizację celów 
wymagających działania w trybie pilnym (np. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym).

Poprawka 30
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W miarę możliwości usługi GMES 
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wykorzystują istniejące źródła informacji 
zarządzane przez władze publiczne państw 
członkowskich. Gromadzenie nowych 
danych, które w znaczącym stopniu 
powielają istniejące źródła, jest rozważane 
jedynie w przypadku, gdy istniejące zbiory 
danych okazały się nieodpowiednie i nie 
ma innego dającego się zaakceptować 
rozwiązania dotyczącego modernizacji 
tych zbiorów danych.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 31
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zarządza funduszami 
przeznaczonymi na te działania na mocy 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (zwanym dalej 
„rozporządzeniem finansowym”) oraz 
zapewnia komplementarność i spójność z 
innymi obszarami polityki Wspólnoty oraz 
jej instrumentami i działaniami, zwłaszcza 
w odniesieniu do konkurencyjności i 

2. Komisja zarządza funduszami 
przeznaczonymi na te działania na mocy 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (zwanym dalej 
„rozporządzeniem finansowym”) oraz 
zapewnia komplementarność i spójność z 
innymi obszarami polityki Wspólnoty oraz 
jej instrumentami i działaniami, zwłaszcza 
w odniesieniu do konkurencyjności i 
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innowacji, spójności, badań, transportu i 
konkurencji, europejskiego programu 
dotyczącego globalnego satelitarnego 
systemu nawigacyjnego (European Global 
Navigation Satellite Systems – GNSS), 
ochrony danych osobowych, dyrektywy 
2007/2/WE (INSPIRE), Wspólnego 
Europejskiego Systemu Informacji o 
Środowisku (SEIS) oraz europejskich 
działań w zakresie reagowania 
kryzysowego.

innowacji, spójności, badań, transportu i 
konkurencji, europejskiego programu 
dotyczącego globalnego satelitarnego 
systemu nawigacyjnego (European Global 
Navigation Satellite Systems – GNSS), 
ochrony danych osobowych, dyrektywy 
2007/2/WE (INSPIRE), Wspólnego 
Europejskiego Systemu Informacji o 
Środowisku (SEIS) oraz europejskich 
działań w zakresie reagowania 
kryzysowego. Komisję wspiera Rada 
Partnerów, w tym przedstawiciele 
wszystkich zainteresowanych 
społeczności: zarówno użytkownicy, jak i 
dostawcy danych obserwacyjnych z 
przestrzeni kosmicznej, danych 
obserwacyjnych in situ i 
geoprzestrzennych danych 
referencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

GMES wymaga wspólnych działań wielu interesariuszy, z których wszyscy powinni mieć 
możliwość wyrażenia swoich opinii i obaw w obecności pozostałych. Dokładną formę Rady 
Partnerów można określić na podstawie instytucjonalnych kompetencji Komisji i może 
rozwinąć się ona z Komitetu Doradczego GMES, jak przewiduje prezydencja Rady.

Poprawka 32
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Komisję Europejską wspiera rada 
partnerów.
Rada partnerów to preferowany organ 
uzgodnień między państwami 
członkowskimi uczestniczącymi w 
programie GMES za pośrednictwem 
infrastruktury a Komisją Europejską. 
Stanowi on uzupełnienie kompetencji 
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Komitetu ds. GMES, o którym mowa w 
art. 11, i gwarantuje ogólną spójność 
programu GMES. 
Inne właściwe podmioty mogą być 
zapraszane do udziału w pracach rady 
partnerów w charakterze obserwatorów. 
Rada partnerów wykonuje następujące 
zadania: 
- analiza rozwoju ogólnych ram programu 
GMES, 
- uwzględnianie wkładu partnerów w celu 
udostępnienia ich danych, produktów lub 
infrastruktury. 
Zadania rady mogą być rozszerzane 
stosownie do rozwoju programu GMES. 
Rada partnerów przyjmuje swój 
regulamin.

Or. fr

Uzasadnienie

Rola Komitetu ds. GMES, o którym mowa w art. 11 wniosku w sprawie rozporządzenia, 
ogranicza się do wykonywania budżetu GIO. Należy utworzyć stałe forum umożliwiające 
między innymi, ale nie tylko, uzgodnienia między Komisją a państwami członkowskimi. 
Prawidłowe funkcjonowanie GMES zależy od jasnej struktury zarządzania i dobrej 
współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. 

Poprawka 33
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. By uniknąć powielania działań, w 
usługach GMES wykorzystuje się w 
pierwszej kolejności stosowne istniejące 
już źródła informacji zarządzane przez 
organy krajowe. 

Or. fr
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Uzasadnienie

By zapewnić prawidłowe zarządzanie budżetem GMES, należy unikać wszelkiego powielania 
informacji i korzystać w pierwszej kolejności z informacji dostępnych już na szczeblu 
krajowym. Program GMES musi spełniać zasady pomocniczości i proporcjonalności. GMES 
musi uzupełniać istniejące już usługi.

Poprawka 34
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych 
przeznaczonych na wykonanie niniejszego 
rozporządzenia wyniesie 107 mln EUR.

1. Pula środków finansowych 
przeznaczonych na wykonanie niniejszego 
rozporządzenia wyniesie 317 mln EUR.

Or. de

Uzasadnienie

Zdaniem wielu ekspertów, którym zlecono zbadanie GMES, środki finansowe przewidziane 
przez Komisję we wniosku dotyczącym rozpoczęcia fazy operacyjnej programu obserwacji 
Ziemi na lata 2011-2013 są niewystarczające. Niezwłoczne zwiększenie kwoty tego 
finansowania byłoby równoznaczne z racjonalnym wykorzystaniem pieniędzy podatników, 
gdyż późniejsze inwestycje, które będą konieczne w każdym przypadku, pociągną za sobą 
wyższe koszty.

Poprawka 35
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pełen i otwarty dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 
bezpieczeństwa;

(b) pełen, darmowy i otwarty dostęp do 
informacji wygenerowanych w ramach 
usług GMES oraz danych zgromadzonych 
poprzez infrastrukturę GMES, z 
uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 
bezpieczeństwa;
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Or. ro

Uzasadnienie

Należy zapewnić pełen, darmowy i otwarty dostęp do informacji wygenerowanych w ramach 
usług GMES oraz danych zgromadzonych poprzez infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń uwarunkowanych względami bezpieczeństwa.

Poprawka 36
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pełen i otwarty dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 
bezpieczeństwa;

(b) pełen, wolny i otwarty dostęp do 
informacji wygenerowanych w ramach 
usług GMES oraz danych zgromadzonych 
poprzez infrastrukturę GMES dla osób 
fizycznych i prawnych posiadających 
miejsce zamieszkania lub siedzibę na 
terenie Unii Europejskiej. Udostępnianie 
informacji uzyskanych w ramach usług 
GMES osobom fizycznym i prawnym z 
krajów trzecich oraz organizacjom 
międzynarodowym powinno zasadniczo 
odbywać się na zasadzie wzajemności i 
z uwzględnieniem odpowiednich umów 
międzynarodowych;

Or. de

Uzasadnienie

Obywatele i przedsiębiorstwa UE powinni mieć pełen dostęp do informacji. Co do zasady 
dostęp krajów trzecich powinien opierać się na zasadzie wzajemności. Powinno się to 
odbywać bez ograniczania możliwości udzielenia krajom i regionom pełnego dostępu do 
innych obszarów polityki UE, takich jak rozwój, zmiany klimatu itd.
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Poprawka 37
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pełen i otwarty dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 
bezpieczeństwa;

(b) pełny i swobodny dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić zasadę swobodnego dostępu do danych GMES, bez względu na to, czy 
będzie on płatny, czy bezpłatny. Zasada ta ma pozwolić programowi GMES na 
nieograniczanie na tym etapie dostępu do danych GMES. Program GMES musi mieć 
możliwość uzyskania swojego pełnego potencjału, zwłaszcza w odniesieniu do rynku, dla 
którego GMES jest punktem wyjścia.

Poprawka 38
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pełen i otwarty dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 
bezpieczeństwa;

b) pełen i otwarty dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń dotyczących 
sektorów szczególnie istotnych z 
krajowego punktu widzenia, np. sektora 
bezpieczeństwa;

Or. el
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Poprawka 39
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) gwarantowanie certyfikacji danych w 
rozumieniu art. 8a;

Or. fr

Uzasadnienie

Certyfikację danych określono w nowym art. 8 a (zob. poprawka nr 44). Ma ona dawać 
użytkownikowi danych gwarancję autentyczności i kompletności danych. Certyfikację należy 
wprowadzić w celu zachowania równowagi między prawami wynikającymi z wartości 
prawnej, jaką nadaje ona danym, a jej niezbędną elastycznością, by wyeliminować zbyt duże 
ryzyko prawne i finansowe dla Komisji.

Poprawka 40
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przyczynianie się do ciągłości dostaw 
danych i informacji GMES;

(d) przyczynianie się do trwałości i 
ciągłości dostaw danych i informacji 
GMES;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy unikać wszelkich przerw w dostarczaniu danych. Zasada ciąglości pozwoli w 
szczególności uspokoić użytkowników i inwestorów rynku, dla którego GMES jest punktem 
wyjścia, w kwestii trwałości programu GMES. 
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Poprawka 41
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) udzielanie wsparcia europejskim 
środowiskom naukowym.

e) udzielanie wsparcia europejskim 
środowiskom zajmującym się badaniami, 
innowacyjnością i technologią.

Or. el

Poprawka 42
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja realizować będzie cele polityki 
w zakresie danych i informacji GMES w 
odniesieniu do komponentu usługowego, 
komponentu kosmicznego oraz 
komponentu in situ, zwłaszcza poprzez 
zagwarantowanie, że umowy w sprawie 
dotacji, zamówienia publiczne oraz 
porozumienia w sprawie delegowania 
zadań zawarte z dostawcami usług GMES, 
operatorami infrastruktury GMES i 
dostawcami danych są zgodne z celami, o 
których mowa w ust. 1.

2. Komisja realizować będzie cele polityki 
w zakresie danych i informacji GMES w 
odniesieniu do komponentu usługowego, 
komponentu kosmicznego, komponentu in 
situ oraz geoprzestrzennego komponentu 
odniesienia, zwłaszcza poprzez 
zagwarantowanie, że umowy w sprawie 
dotacji, zamówienia publiczne oraz 
porozumienia w sprawie delegowania 
zadań zawarte z dostawcami usług GMES, 
operatorami infrastruktury GMES i 
dostawcami danych są zgodne z celami, o 
których mowa w ust. 1. Procedury 
przetargowe są zaprojektowane w taki 
sposób, aby uwzględniać kierunki polityki 
w zakresie danych obowiązujące w 
organach władzy publicznej państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Geoprzestrzenny komponent odniesienia włączono tu dla spójności z poprawką 1 powyżej. 
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Konieczność przestrzegania i dostosowania się do kierunków polityki dotyczących danych 
stosowanych na szczeblu państw członkowskich wynika z zasady proporcjonalności; działanie 
Wspólnoty nie powinno wykraczać poza zakres konieczny do osiągnięcia celów ustalonych na 
poziomie wspólnotowym. Organ wspólnotowy nie obejmuje określania dopuszczalności lub 
braku dopuszczalności uzgodnionych przez państwa członkowskie kierunków polityki 
dotyczących danych.

Poprawka 43
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W miarę możliwości usługi GMES 
wykorzystują dane udostępnione już przez 
władze państw członkowskich. 
Opracowanie nowych danych 
powielających dane już istniejące należy 
rozważać tylko wtedy, gdy dostępne dane 
nie nadają się do wykorzystania lub nie 
mogą zostać poprawione ani uzupełnione.

Or. de

Uzasadnienie

W miarę możliwości należy unikać powielania danych w celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania środków przeznaczonych na GMES. Zapewnia to ponadto efekt synergii z 
pracami już wykonanymi w państwach członkowskich.

Poprawka 44
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a

Certyfikacja danych

1. Dane GMES certyfikuje Komisja 
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Europejska. 

2. Certyfikacja w ramach programu 
GMES jest wynikiem procesu 
pozwalającego zagwarantować 
użytkownikowi danych autentyczność i 
kompletność danych.

3. Komisja Europejska przyjmuje 
niezbędne ramy certyfikacji zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach programu GMES należy określić certyfikację danych. Bazuje ona na celu, jakim 
jest zapewnienie kompletności i autentyczności danych. Zadaniem Komisji Europejskiej 
będzie ustanowienie systemu pozwalającego na osiągnięcie tego celu.  

Poprawka 45
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) usługi w zakresie nadzoru obszarów 
morskich pozwalające dostarczyć 
informacje na temat stanu mórz i 
ekosystemów morskich; usługi te są 
szczególnie przydatne w dziedzinie 
bezpieczeństwa na morzu i ochrony 
zasobów morskich, a także w ramach 
przeciwdziałania zmianom klimatu;

Or. fr

Uzasadnienie

Do listy celów realizowanych od chwili uruchomienia programu GMES należy dopisać cele 
dotyczące usług w zakresie nadzoru obszarów morskich i atmosfery. Ze względu na cele 
realizowane za pośrednictwem tych usług od chwili uruchomienia programu GMES powinny 
one również stanowić jeden z jego priorytetów. 
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Poprawka 46
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) usługi w zakresie nadzoru atmosfery, 
pozwalające w szczególności kontrolować 
jakość powietrza i skład chemiczny 
atmosfery;

Or. fr

Uzasadnienie

Do listy celów realizowanych od chwili uruchomienia programu GMES należy dopisać cele 
dotyczące usług w zakresie nadzoru obszarów morskich i atmosfery. Ze względu na cele 
realizowane za pośrednictwem tych usług od chwili uruchomienia programu GMES powinny 
one również stanowić jeden z jego priorytetów. 


