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Predlog spremembe 16
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za trajnostno uresničitev cilja GMES je 
treba uskladiti dejavnosti vseh partnerjev 
GMES ter razviti, vzpostaviti in upravljati 
storitve in naprave za opazovanje v skladu 
s potrebami uporabnikov. GMES bo 
ključni dejavnik pri podpiranju biološke 
raznovrstnosti, spremljanja ekosistemov ter 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
ublažitve posledic teh sprememb.

(4) Za trajnostno uresničitev cilja GMES je 
treba uskladiti dejavnosti vseh partnerjev 
GMES ter razviti, vzpostaviti in upravljati 
storitve in naprave za opazovanje v skladu 
z zahtevami uporabnikov in sodobnimi 
potrebami. GMES bo ključni dejavnik pri 
podpiranju biološke raznovrstnosti, 
spremljanja ekosistemov ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in ublažitve 
posledic teh sprememb.

Or. el

Predlog spremembe 17
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poleg razvojnih dejavnosti, financiranih 
iz tematskega področja za vesolje v skladu 
s Sklepom št. 1982/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2006 o Sedmem 
okvirnem programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013)(v 
nadaljnjem besedilu: Sedmi okvirni 
program), mora Skupnost v obdobju 2011–
2013 zagotoviti neprekinjeno povezavo s 
pripravljalnimi ukrepi in povečati trajnost 
operativnih storitev na področjih z 
zadostno tehnično zrelostjo in dokazanimi 
možnostmi za razvoj prodajnih storitev,

(8) Poleg razvojnih dejavnosti, financiranih 
iz tematskega področja za vesolje v skladu 
s Sklepom št. 1982/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2006 o Sedmem 
okvirnem programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013)(v 
nadaljnjem besedilu: Sedmi okvirni 
program), mora Skupnost v obdobju 2011–
2013 zagotoviti neprekinjeno povezavo s 
pripravljalnimi ukrepi in povečati trajnost 
operativnih storitev na področjih z 
zadostno tehnično zrelostjo in dokazanimi 
možnostmi za razvoj prodajnih storitev, 



PE431.026v01-00 4/21 AM\799616SL.doc

SL

vključno z ukrepanjem v kriznih razmerah 
in spremljanjem kopnega. S sredstvi za 
raziskave in razvoj iz Sedmega okvirnega 
programa se bo razvoj pomorskih in 
ozračnih storitev nadaljeval vzporedno s 
storitvami za ukrepanje v kriznih razmerah 
in spremljanje kopnega, vključno z 
razvojem predoperativnih zmogljivosti 
pred letom 2013.

vključno z ne samo ukrepanjem v kriznih 
razmerah ampak tudi s spremljanjem 
kopnega. S temi sredstvi za raziskave in 
razvoj iz Sedmega okvirnega programa se 
bo razvoj pomorskih in ozračnih storitev 
nadaljeval vzporedno s storitvami za 
ukrepanje v kriznih razmerah in 
spremljanje kopnega, vključno z razvojem 
predoperativnih zmogljivosti pred 
letom 2013.

Or. fr

Obrazložitev

Vse storitve GMES morajo biti primerno obravnavane. Ob upoštevanju zlasti podnebne 
nujnosti, mora biti vzpostavljanje pomorskih in ozračnih storitev navedeno na seznamu 
prednostnih nalog programa GMES. Za obdobje 2011–2013 moramo zagotoviti predvsem 
financiranje zasebnih subjektov, ki sodelujejo pri zadevnih storitvah.

Predlog spremembe 18
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Operativne storitve za ublažitev 
posledic v kriznih razmerah in ukrepe 
humanitarne pomoči so potrebne za 
usklajevanje sedanjih zmogljivosti 
Skupnosti in njenih držav članic ter 
izboljšanje prihodnje pripravljenosti, za 
ukrepanje in vzpostavitev normalnega 
stanja po naravnih nesrečah in nesrečah, ki 
jih povzroči človek, ki imajo pogosto tudi 
škodljive posledice za okolje. Ker 
podnebne spremembe lahko povečajo 
možnost kriznih razmer, bo vloga GMES 
bistvena pri prilagajanju podnebnim 
spremembam. Storitve GMES morajo zato 
omogočati geoprostorske informacije za 
podporo udeležencem na področju kriznih 
razmer in humanitarnih ukrepov.

(10) Operativne storitve za ublažitev 
posledic v kriznih razmerah in ukrepe 
humanitarne pomoči so potrebne za 
določanje in usklajevanje sedanjih 
zmogljivosti Skupnosti in njenih držav 
članic ter izboljšanje prihodnje 
pripravljenosti, za ukrepanje in 
vzpostavitev normalnega stanja po 
naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih 
povzroči človek, ki imajo pogosto tudi 
škodljive posledice za okolje. Ker 
podnebne spremembe lahko povečajo 
možnost kriznih razmer, bo vloga GMES 
bistvena pri prilagajanju podnebnim 
spremembam. Storitve GMES morajo zato 
omogočati geoprostorske informacije za 
podporo udeležencem na področju kriznih 
razmer in humanitarnih ukrepov.
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Or. el

Predlog spremembe 19
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opravljanje operativnih storitev, ki so 
financirane s to uredbo, je odvisno od 
dostopa do podatkov, ki so zbrani z 
uporabo vesoljske infrastrukture, naprav v 
zraku, na morju in zemeljskih tleh 
(„infrastruktura in situ“) ter raziskovalnih 
programov. Zato je treba zagotoviti dostop 
do takih podatkov ter po potrebi zbiranje 
podatkov in situ dopolniti z dejavnostmi na 
ravni Skupnosti in nacionalni ravni. To 
dopolnjevanje je zlasti pomembno, kadar 
nacionalna zakonodaja ali zakonodaja 
Skupnosti ne zahtevata zbiranja takšnih 
podatkov. Pripadajoča vesoljska 
infrastruktura in infrastruktura in situ 
morata biti stalno na razpolago, vključno z 
vesoljsko infrastrukturo, razvito posebej za 
GMES v okviru programa vesoljske 
komponente GMES ESA (misije s 
sentineli). Začetna operativna faza s prvimi 
sentineli se bo začela leta 2011.

(12) Opravljanje operativnih storitev, ki so 
financirane s to uredbo, je odvisno od 
dostopa do podatkov, ki so zbrani z 
uporabo vesoljske infrastrukture, naprav v 
zraku, na morju in zemeljskih tleh 
(„infrastruktura in situ“) ter raziskovalnih 
programov. Zato je treba zagotoviti dostop 
do takih podatkov, pod pogojem, da se 
upoštevajo pravila o zaupnosti glede 
občutljivih informacij na komercialni in 
nacionalni ravni, ter po potrebi zbiranje 
podatkov in situ dopolniti z dejavnostmi na 
ravni Skupnosti in nacionalni ravni. To 
dopolnjevanje je zlasti pomembno, kadar 
nacionalna zakonodaja ali zakonodaja 
Skupnosti ne zahtevata zbiranja takšnih 
podatkov. Pripadajoča vesoljska 
infrastruktura in infrastruktura in situ 
morata biti stalno na razpolago, vključno z 
vesoljsko infrastrukturo, razvito posebej za 
GMES v okviru programa vesoljske 
komponente GMES ESA (misije s 
sentineli). Začetna operativna faza s prvimi 
sentineli se bo začela leta 2011.

Or. el
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Predlog spremembe 20
Norbert Glante

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Finančna sredstva za celotno trajanje 
začetnih operativnih dejavnosti GMES je 
treba določiti v višini 107 milijonov EUR 
kot glavni referenčni okvir v smislu 
točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju. Poleg teh 
finančnih sredstev je za raziskovalne 
ukrepe, ki spremljajo začetne operativne 
dejavnosti GMES, predvidenih dodatnih 
43 milijonov EUR iz tematskega področja 
za vesolje Sedmega okvirnega programa.

(16) Finančna sredstva za celotno trajanje 
začetnih operativnih dejavnosti GMES je 
treba določiti v višini 317 milijonov EUR 
kot glavni referenčni okvir v smislu 
točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju. Poleg teh 
finančnih sredstev je za raziskovalne 
ukrepe, ki spremljajo začetne operativne 
dejavnosti GMES, predvidenih dodatnih 
43 milijonov EUR iz tematskega področja 
za vesolje Sedmega okvirnega programa.

Or. de

Obrazložitev

Mnogi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z GMES, so finančna sredstva, v predlogu Komisije 
predvidena za začetek izvajanja programa opazovanja zemlje v obdobju 2011 do 2013, 
opredelili kot nezadostna. Takojšnje povišanje zneska bi omogočilo smiselno porabo javnih 
sredstev, saj bi bile naložbe, ki so tako ali tako nujne, a bi jih opravili pozneje, povezane z 
višjimi stroški.  

Predlog spremembe 21
Norbert Glante

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
prosto dostopne. To je nujno za 
spodbujanje najširše uporabe in izmenjave 
podatkov in informacij, zbranih z 
opazovanjem zemlje, v skladu z načeli 
SEIS, INSPIRE in Globalnega sistema 

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
prosto dostopne fizičnim in pravnim 
osebam s stalnim prebivališčem ali 
sedežem v EU. To je nujno za spodbujanje 
najširše uporabe in izmenjave podatkov in 
informacij, zbranih z opazovanjem zemlje, 
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sistemov za opazovanje zemlje (GEOSS). v skladu z načeli SEIS, INSPIRE in 
Globalnega sistema sistemov za 
opazovanje zemlje (GEOSS) in za 
okrepitev trgov za opazovanje Zemlje v 
Evropi, zlasti prodajnega sektorja zaradi 
zagotovitve večje rasti in zaposlovanja.

Or. de

Obrazložitev

Državljani in podjetja v Evropski uniji bi morali imeti popoln dostop do informacij. Pri 
dostopu tretjih držav bi morali praviloma slediti načelu vzajemnosti. To bi moralo veljati ne 
glede na možnost, da bi državam in regijam zagotovili popoln dostop do drugih politik EU, 
npr. o razvoju in podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 22
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
prosto dostopne. To je nujno za 
spodbujanje najširše uporabe in izmenjave 
podatkov in informacij, zbranih z 
opazovanjem zemlje, v skladu z načeli 
SEIS, INSPIRE in Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje zemlje (GEOSS).

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
prosto dostopne, pod pogojem, da se 
upoštevajo pravila o zaupnosti glede 
občutljivih informacij na komercialni in 
nacionalni ravni. To je nujno za 
spodbujanje najširše uporabe in izmenjave 
podatkov in informacij, zbranih z 
opazovanjem zemlje, v skladu z načeli 
SEIS, INSPIRE in Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje zemlje (GEOSS).

Or. el
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Predlog spremembe 23
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
prosto dostopne. To je nujno za 
spodbujanje najširše uporabe in izmenjave 
podatkov in informacij, zbranih z 
opazovanjem zemlje, v skladu z načeli 
SEIS, INSPIRE in Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje zemlje (GEOSS).

(18) (ne zadeva slovenske različice)

Or. fr

Obrazložitev

(ne zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe 24
Norbert Glante

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Informacije in podatki, ki so 
brezplačno in prosto zagotovljeni v okviru 
storitev GMES, ne bi smeli ogroziti 
poslovnih modelov že obstoječih podjetij 
ali podjetij, ki se šele ustanavljajo.

Or. de

Obrazložitev

Namen te uredbe sta med drugim podpora in spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, ne 
pa oteževanje njihovega dela.
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Predlog spremembe 25
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 2 - odstavek 2 - točka a – alineja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– upravljanje v kriznih razmerah, – upravljanje v kriznih razmerah in pomoč 
pri raziskavah in reševanjih,

Or. el

Predlog spremembe 26
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (a) – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spremljanje morskega okolja, – spremljanje morskega okolja, nadzor 
plovbe in kontrola morskih meja,

Or. el

Predlog spremembe 27
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) geoprostorsko referenčno 
komponento, ki zagotavlja skladnost 
podatkov GMES z referenčnimi 
prostorskimi podatki držav članic in 
evropsko infrastrukturo prostorskih 
podatkov, vzpostavljeno z direktivo 
INSPIRE (2007/2/ES).  

Or. en
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Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 28
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a) pomorske storitve;

Or. fr

Obrazložitev

Pomorske in ozračne storitve se morajo že od samega začetka izvajanja nahajati na seznamu 
področij ukrepanja programa GMES. Te storitve bodo omogočile doseganje ciljev, ki 
zahtevajo nujno ukrepanje (na primer boj proti podnebnim spremembam).

Predlog spremembe 29
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b) ozračne storitve;

Or. fr
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Obrazložitev

Pomorske in ozračne storitve se morajo že od samega začetka izvajanja nahajati na seznamu 
področij ukrepanja programa GMES. Te storitve bodo omogočile doseganje ciljev, ki 
zahtevajo nujno ukrepanje (na primer boj proti podnebnim spremembam).

Predlog spremembe 30
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Službe GMES,  kadarkoli je mogoče, 
uporabljajo obstoječe informacijske vire, 
ki jih upravljajo javni organi držav članic.  
Zbiranje novih podatkov, ki v bistvu 
podvaja obstoječe vire, se predvidi le, 
kadar so se obstoječe podatkovne zbirke 
izkazale za neustrezne in ni na voljo 
sprejemljive možnosti za nadgradnjo teh 
podatkovnih zbirk.   

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 31
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropska komisija upravlja sredstva, 
dodeljena dejavnostim iz te uredbe, v 
skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: 
Finančna uredba) ter zagotovi usklajevanje 
in dopolnjevanje programa GMES z 
drugimi ustreznimi politikami, instrumenti 
in ukrepi Skupnosti, zlasti na področju 
konkurenčnosti in inovativnosti, kohezije, 
raziskav, prometa in konkurence, 
evropskih programov Globalnih 
navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS), 
varstva osebnih podatkov, 
Direktive 2007/2/ES (INSPIRE), skupnih 
okoljskih informacijskih sistemov SEIS in 
dejavnosti Skupnosti za ukrepanje v 
kriznih razmerah.

2. Evropska komisija upravlja sredstva, 
dodeljena dejavnostim iz te uredbe, v 
skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: 
Finančna uredba) ter zagotovi usklajevanje 
in dopolnjevanje programa GMES z 
drugimi ustreznimi politikami, instrumenti 
in ukrepi Skupnosti, zlasti na področju 
konkurenčnosti in inovativnosti, kohezije, 
raziskav, prometa in konkurence, 
evropskih programov Globalnih 
navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS), 
varstva osebnih podatkov, 
Direktive 2007/2/ES (INSPIRE), skupnih 
okoljskih informacijskih sistemov SEIS in 
dejavnosti Skupnosti za ukrepanje v 
kriznih razmerah. Komisiji pomaga svet 
partnerjev, vključno s predstavniki vseh 
interesnih skupnosti – uporabnikov in 
tudi dobaviteljev podatkov, ki temeljijo na 
opazovanju vesolja, podatkov, ki temeljijo 
na opazovanju in situ, ter geoprostorskih 
referenčnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

GMES zahteva prizadevanje za sodelovanje med številnimi interesnimi stranmi, katerim mora 
vsem biti omogočeno, da izrazijo svoja mnenja in skrbi v prisotnosti drugih. Natančna oblika 
sveta partnerjev se lahko določi v okviru institucionalne pristojnosti Komisije in je lahko 
nadgradnja svetovalnega sveta GMES, kot predvideva predsedstvo Sveta. 
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Predlog spremembe 32
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Komisiji pomaga odbor partnerjev.
Odbor partnerjev je privilegiran 
posvetovalni organ med državami 
članicami, ki pri GMES sodelujejo z 
infrastrukturami, in Evropsko komisijo.
Dopolnjuje pooblastila Odbora GMES iz 
člena 11 in jamči splošno skladnost 
programa GMES.
K delu odbora partnerjev se lahko povabi 
druge pristojne akterje, ki imajo vlogo 
opazovalcev.
Odbor partnerjev ima naslednje naloge:
– preučiti razvoj splošnega okvira GMES,
– upoštevati prispevke partnerjev za 
nudenje njihovih podatkov, izdelkov in 
infrastruktur.
Naloge odbora se lahko razširijo glede na 
razvoj programa GMES.
Odbor partnerjev sprejme svoj poslovnik.

Or. fr

Obrazložitev

Vloga odbora GMES, predvidena v členu 11 predloga uredbe, je omejena na izvrševanje 
proračuna GIO. Treba je oblikovati trajen forum, predvsem za usklajevanje, ampak ne 
izključno za usklajevanje, med Komisijo in državami članicami. Dobro delovanje GMES je 
odvisno od jasne strukture upravljanja in dobrega sodelovanja med vsemi zadevnimi akterji.
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Predlog spremembe 33
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. V izogib vsem podvajanjem, storitve 
GMES prednostno uporabljajo, kadar se 
zdi primerno, že obstoječe vire informacij, 
ki jih upravljajo nacionalni organi.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev dobrega upravljanja proračuna GMES se je treba izogniti vsakemu 
podvajanju informacij in prednostno uporabljati informacije, ki že obstajajo na nacionalni 
ravni. Program GMES mora upoštevati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. GMES mora 
dopolnjevati že obstoječe storitve.

Predlog spremembe 34
Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje te uredbe 
znašajo 107 milijonov EUR.

1. Finančna sredstva za izvajanje te uredbe 
znašajo 317 milijonov EUR.

Or. de

Obrazložitev

Mnogi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z GMES, so finančna sredstva, v predlogu Komisije 
predvidena za začetek izvajanja programa opazovanja zemlje v obdobju 2011 do 2013, 
opredelili kot nezadostna. Takojšnje povišanje zneska bi omogočilo smiselno porabo javnih 
sredstev, saj bi bile naložbe, ki so tako ali tako nujne, a bi jih opravili pozneje, povezane z 
višjimi stroški.  
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Predlog spremembe 35
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, ob upoštevanju varnostnih 
omejitev;

b) popoln, brezplačen in prost dostop do 
informacij, ki jih omogočajo storitve 
GMES, in podatkov, zbranih na podlagi 
infrastrukture GMES, ob upoštevanju 
varnostnih omejitev;

Or. ro

Obrazložitev

Treba je zagotoviti popoln, brezplačen in prost dostop do informacij, ki jih omogočajo 
storitve GMES, in podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture GMES, ob upoštevanju 
varnostnih omejitev.

Predlog spremembe 36
Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, ob upoštevanju varnostnih 
omejitev;

(b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, za fizične in pravne osebe s 
stalnim prebivališčem/sedežem v Evropski 
uniji. Pri dostopu do informacij, ki jih 
omogočajo storitve GMES, za fizične in 
pravne osebe iz tretjih držav in 
mednarodnih organizacij je treba 
praviloma uporabljati načelo vzajemnosti
ob upoštevanju ustreznih mednarodnih 
sporazumov.

Or. de
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Obrazložitev

Državljani in podjetja v Evropski uniji bi morali imeti popoln dostop do informacij. Pri 
dostopu tretjih držav bi morali praviloma slediti načelu vzajemnosti. To bi moralo veljati ne 
glede na možnost, da bi državam in regijam zagotovili popoln dostop do drugih politik EU, 
npr. o razvoju in podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 37
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, ob upoštevanju varnostnih 
omejitev;

b) (ne zadeva slovenske različice)

Or. fr

Obrazložitev

(ne zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe 38
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, ob upoštevanju varnostnih 
omejitev;

b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, ob upoštevanju omejitev glede 
občutljivih sektorjev na nacionalni ravni, 
kot je varnost;

Or. el
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Predlog spremembe 39
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) zagotavljanje potrjevanja podatkov v 
skladu s členom 8 a;

Or. fr

Obrazložitev

Potrjevanje je opredeljeno v novem členu 8 a (glej predlog spremembe 44). Uporabniku 
podatkov mora omogočiti zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti podatkov. Potrjevanje se 
mora izvajati za upoštevanje ravnovesja med pravicami, ki izhajajo iz pravne vrednosti, ki jo 
potrjevanje podeli podatkom, in potrebne prožnosti, da se Komisiji ne povzroča znatnih 
pravnih in finančnih tveganj.

Predlog spremembe 40
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) zagotavljanje trajnosti dostopa do 
podatkov in informacij GMES;

d) zagotavljanje trajnosti in 
neprekinjenosti dostopa do podatkov in 
informacij GMES;

Or. fr

Obrazložitev

Treba se je izogniti vsakršni prekinitvi zagotavljanja podatkov. Načelo neprekinjenosti bo 
glede stalnosti programa GMES omogočilo zlasti pomiritev uporabnikov in vlagateljev na 
prodajnem trgu GMES.
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Predlog spremembe 41
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) podpora evropskih raziskovalnih 
skupnosti.

e) podpora evropskih raziskovalnih, 
inovacijskih in tehnoloških skupnosti.

Or. el

Predlog spremembe 42
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvršuje cilje politike dostopa 
do podatkov in informacij GMES za 
komponente storitev, vesolja in in situ ter 
zlasti zagotavlja, da so sporazumi o 
nepovratnih sredstvih, pogodbe o izvedbi 
javnih naročil in sporazumi o prenosu 
pooblastil, sklenjeni s ponudniki storitev 
GMES, upravljavci infrastrukture GMES 
in ponudniki podatkov, v skladu s cilji iz 
odstavka 1.

2. Komisija izvršuje cilje politike dostopa 
do podatkov in informacij GMES za 
komponento storitev, komponento vesolja,
komponento in situ in geoprostorsko 
referenčno komponento ter zlasti 
zagotavlja, da so sporazumi o nepovratnih 
sredstvih, pogodbe o izvedbi javnih naročil 
in sporazumi o prenosu pooblastil, 
sklenjeni s ponudniki storitev GMES, 
upravljavci infrastrukture GMES in 
ponudniki podatkov, v skladu s cilji iz 
odstavka 1.  Postopki javnih naročil se 
načrtujejo tako, da so prilagojeni politiki v 
zvezi s podatki, ki velja v javnih organih v 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Geoprostorska referenčna komponenta se vključi v besedilo  zaradi skladnosti z zgoraj 
navedenim predlogom spremembe 1. Potreba po prilagoditvi politiki v zvezi s podatki, ki se 
uporablja na ravni držav članic ,in njenemu spoštovanju, izhaja iz načela sorazmernosti;
ukrepi Skupnosti ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev, določenih na 
ravni Skupnosti. Pristojnost Skupnosti se ne razširi, med drugim, na odločanje o 
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sprejemljivosti politik, ki so jih sprejele države članice, v zvezi s podatki. 

Predlog spremembe 43
Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je mogoče, se za storitve GMES 
uporabijo obstoječi podatki javnih 
organov v državah članicah. Pridobivanje 
novih podatkov, s katerimi bi podvojili 
obstoječe, pride v poštev le, če obstoječi 
podatki niso primerni oziroma če jih ni 
mogoče izboljšati ali dopolniti.

Or. de

Obrazložitev

Če je le mogoče, se je treba izogibati podvajanju podatkov ter tako zagotoviti učinkovito 
porabo sredstev za GMES. Poleg tega se na ta način doseže tudi sinergija z že opravljenim 
delom v državah članicah.

Predlog spremembe 44
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a

Potrjevanje podatkov

1. Podatke GMES potrjuje Evropska 
komisija.

2. Potrjevanje v okviru programa GMES 
izhaja iz postopka, ki omogoča, da se 
uporabniku podatkov zagotovi 
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avtentičnost in celovitost podatkov.

3. Evropska komisija v skladu s 
postopkom, opredeljenim v drugem 
odstavku člena 11, sprejme okvir, ki se 
rabi za potrjevanje.

Or. fr

Obrazložitev

V okviru programa GMES je treba opredeliti potrjevanje podatkov. Potrjevanje temelji na 
cilju, ki predstavlja zagotavljanje celovitosti in avtentičnosti podatkov. Naloga Komisije je 
tudi, da vzpostavi instrument, ki bo omogočil doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 45
Rachida Dati

Predlog uredbe
Priloga – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a) pomorske storitve omogočajo nudenje 
informacij o stanju morij in morskih 
ekosistemov. Te storitve so posebno 
uporabne na področjih pomorske varnosti 
in zaščite morskih virov, kot tudi v okviru 
boja proti podnebnim spremembam;

Or. fr

Obrazložitev

K seznamu ciljev, ki jih je treba izpolniti v okviru začetnega vzpostavljanja programa GMES, 
je treba dodati cilje, ki se nanašajo na pomorske in ozračne storitve. Ob upoštevanju ciljev, ki 
jih želijo doseči te storitve, je treba že od samega začetka izvajanja določiti tudi prednostno 
nalogo programa GMES.
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Predlog spremembe 46
Rachida Dati

Predlog uredbe
Priloga – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b) ozračne storitve omogočajo zlasti 
nadzor kakovosti zraka, kot tudi kemijske 
sestave ozračja;

Or. fr

Obrazložitev

K seznamu ciljev, ki jih je treba izpolniti v okviru začetnega vzpostavljanja programa GMES, 
je treba dodati cilje, ki se nanašajo na pomorske in ozračne storitve. Ob upoštevanju ciljev, ki 
jih želijo doseči te storitve, je treba že od samega začetka izvajanja določiti tudi prednostno 
nalogo programa GMES.


