
AM\799616SV.doc PE431.026v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2009/0070(COD)

17.12.2009

ÄNDRINGSFÖRSLAG
16 - 46

Förslag till betänkande
Norbert Glante
(PE430.283v01-00)

Det europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) och dess inledande 
driftsfas (2011–2013)

Förslag till förordning
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))



PE431.026v01-00 2/21 AM\799616SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\799616SV.doc 3/21 PE431.026v01-00

SV

Ändringsförslag 16
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att uppnå syftet med GMES på 
varaktig basis är det nödvändigt att 
samordna de olika GMES-partnernas 
insatser och att utveckla, upprätta och sköta 
driften av tjänste- och 
observationskapacitet som tillgodoser 
användarnas behov. GMES kommer att 
vara ett viktigt verktyg för att stödja den 
biologiska mångfalden, övervakning av 
ekosystemen samt anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar.

(4) För att uppnå syftet med GMES på 
varaktig basis är det nödvändigt att 
samordna de olika GMES-partnernas 
insatser och att utveckla, upprätta och sköta 
driften av tjänste- och 
observationskapacitet som tillgodoser 
användarnas krav och aktuella behov.
GMES kommer att vara ett viktigt verktyg 
för att stödja den biologiska mångfalden, 
övervakning av ekosystemen samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

Or. el

Ändringsförslag 17
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Utöver de utvecklingsinsatser som 
finansieras inom rymdtemat i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG av den 18 december 
2006 om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (nedan kallat
sjunde ramprogrammet) behövs 
gemenskapsinsatser under perioden 
2011-2013 för att skapa kontinuitet med de
förberedande åtgärderna och för att inrätta 
mer permanenta operativa tjänster på 

(8) Utöver de utvecklingsinsatser som 
finansieras inom rymdtemat i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG av den 18 december 
2006 om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (nedan kallat 
sjunde ramprogrammet) behövs 
gemenskapsinsatser under perioden 
2011-2013 för att skapa kontinuitet med de 
förberedande åtgärderna och för att inrätta 
mer permanenta operativa tjänster på 
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områden som har tillräcklig teknisk 
mognadsgrad och bevisad 
utvecklingspotential för tjänster i senare 
led, inbegripet katastrofhantering och 
landövervakning. Havs- och 
atmosfärsövervakningstjänster kommer 
att fortsätta att utvecklas parallellt med 
katastrofhanterings- och 
landövervakningstjänsterna med stöd av 
forsknings- och utvecklingsfinansiering via 
sjunde ramprogrammet, där också 
upprättande av föroperativ kapacitet före
2013 ingår.

områden som har tillräcklig teknisk 
mognadsgrad och bevisad 
utvecklingspotential för tjänster i senare 
led, inbegripet inte bara katastrofhantering 
och landövervakning utan även 
havsövervakning och 
atmosfärsövervakning. Dessa tjänster
kommer att fortsätta att utvecklas parallellt 
med katastrofhanterings- och 
landövervakningstjänsterna med stöd av 
forsknings- och utvecklingsfinansiering via 
sjunde ramprogrammet, där också 
upprättande av föroperativ kapacitet före 
2013 ingår.

Or. fr

Motivering

Alla GMES-tjänster bör behandlas lika. Framför allt med tanke på klimatförändringarna bör 
havs- och atmosfärsövervakningstjänster nämnas bland GMES-programmets prioriteringar. 
Särskilt bör det finnas finansiering för perioden 2011–2013 för privata företag som deltar i 
dessa tjänster.

Ändringsförslag 18
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Operativa tjänster inom 
katastrofhantering och humanitära insatser 
är nödvändiga för att samordna 
gemenskapens och medlemsstaternas 
befintliga kapacitet för att förbättra 
beredskapen och för att kunna göra 
hjälpinsatser och bidra till återuppbyggnad 
efter katastrofer, som ofta även får negativa 
miljökonsekvenser. Eftersom 
klimatförändringarna kan leda till fler 
katastrofer kommer GMES att vara ett 
nödvändigt inslag i anpassningen till 
klimatförändringarna. GMES-tjänsterna 
bör därför tillhandahålla geospatial 

(10) Operativa tjänster inom 
katastrofhantering och humanitära insatser 
är nödvändiga för att fastställa och
samordna gemenskapens och 
medlemsstaternas befintliga kapacitet för 
att förbättra beredskapen och för att kunna 
göra hjälpinsatser och bidra till 
återuppbyggnad efter katastrofer, som ofta 
även får negativa miljökonsekvenser.
Eftersom klimatförändringarna kan leda till 
fler katastrofer kommer GMES att vara ett 
nödvändigt inslag i anpassningen till 
klimatförändringarna. GMES-tjänsterna 
bör därför tillhandahålla geospatial 
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information till stöd för de olika aktörerna 
inom katastrofhantering och humanitära 
insatser.

information till stöd för de olika aktörerna 
inom katastrofhantering och humanitära 
insatser.

Or. el

Ändringsförslag 19
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tillhandahållandet av de operativa 
tjänster som finansieras genom denna 
förordning kräver tillgång till data 
insamlade via rymdinfrastruktur och via 
flygburna, havs- och markbaserade resurser 
och övervakningsprogram (infrastruktur på 
jorden). Tillgången till sådana data bör 
därför säkerställas, och vid behov bör 
jordbaserad datainsamling som 
kompletterar gemenskapens verksamhet 
och nationell verksamhet stödjas. Det är 
särskilt viktigt när sådan datainsamling inte 
krävs enligt gemenskapslagstiftningen eller 
nationell lagstiftning. Varaktig tillgång till 
den infrastruktur som behövs på jorden och 
i rymden måste också säkerställas, 
inbegripet den rymdinfrastruktur som 
särskilt utvecklats för GMES inom ramen 
för ESA:s program för GMES 
rymdkomponent 
(GMES-satellituppdragen). Den inledande
driftsfasen för de första 
GMES-satellitsystemen startar under 2011.

(12) Tillhandahållandet av de operativa 
tjänster som finansieras genom denna 
förordning kräver tillgång till data 
insamlade via rymdinfrastruktur och via 
flygburna, havs- och markbaserade resurser 
och övervakningsprogram (infrastruktur på 
jorden). Tillgången till sådana data bör 
därför säkerställas, på villkor att reglerna 
för konfidentialitet följs när det gäller 
kommersiellt och nationellt känsliga 
uppgifter, och vid behov bör jordbaserad 
datainsamling som kompletterar 
gemenskapens verksamhet och nationell 
verksamhet stödjas. Det är särskilt viktigt 
när sådan datainsamling inte krävs enligt 
gemenskapslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning. Varaktig tillgång till den 
infrastruktur som behövs på jorden och i 
rymden måste också säkerställas, 
inbegripet den rymdinfrastruktur som 
särskilt utvecklats för GMES inom ramen 
för ESA:s program för GMES 
rymdkomponent 
(GMES-satellituppdragen). Den inledande
driftsfasen för de första 
GMES-satellitsystemen startar under 2011.

Or. el
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Ändringsförslag 20
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För GMES-programmets inledande
driftsfas bör en finansieringsram på 
107 miljoner euro fastställas som särskild 
referens enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 
2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning. Tanken är att 
denna finansieringsram ska kompletteras 
med ett anslag på 43 miljoner euro från 
rymdtemat i sjunde ramprogrammet till 
forskningsinsatser i samband med GMES 
inledande drift.

(16) För GMES-programmets inledande 
driftsfas bör en finansieringsram på 
317 miljoner euro fastställas som särskild 
referens enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 
2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning. Tanken är att 
denna finansieringsram ska kompletteras 
med ett anslag på 43 miljoner euro från 
rymdtemat i sjunde ramprogrammet till 
forskningsinsatser i samband med GMES 
inledande drift.

Or. de

Motivering

De medel som hittills avsatts för GMES inledande drift 2011–2013 enligt kommissionens 
förslag anses vara otillräckliga av flera olika experter som sysslar med GMES. Att i nuläget 
höja beloppet skulle göra det möjligt att använda skattemedel på ett vettigt sätt, eftersom de 
investeringar som hur som helst behövs kommer att bli dyrare om de görs längre fram. 

Ändringsförslag 21
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) GMES-tjänsterna bör vara öppna och 
fullständigt tillgängliga. Det är nödvändigt 
för att främja användning och spridning av 
jordobservationsdata och -information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem.

(18) GMES-tjänsterna bör vara öppna och 
fullständigt tillgängliga för fysiska och 
juridiska personer som är bosatta eller 
har sitt säte i EU. Det är nödvändigt för att 
främja en så omfattande användning och 
spridning som möjligt av 
jordobservationsdata och information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
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GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem, samt ett stärkande 
av jordobservationsmarknaderna i 
Europa, särskilt när det gäller tjänster i 
senare led, för att främja tillväxt och 
sysselsättning.

Or. de

Motivering

EU:s invånare och företag bör ha full tillgång till information. Tredjeländers tillgång bör i 
regel bygga på ömsesidiga villkor. Detta bör ske utan att det påverkar möjligheten att se till 
att länder och regioner har full tillgång till andra EU-politiska områden såsom utveckling, 
klimatförändringar m.m.

Ändringsförslag 22
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) GMES-tjänsterna bör vara öppna och 
fullständigt tillgängliga. Det är nödvändigt 
för att främja användning och spridning av 
jordobservationsdata och -information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem.

(18) GMES-tjänsterna bör vara öppna och 
fullständigt tillgängliga, på villkor att 
reglerna för konfidentialitet följs när det 
gäller kommersiellt och nationellt 
känsliga uppgifter. Det är nödvändigt för 
att främja användning och spridning av 
jordobservationsdata och -information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem.

Or. el
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Ändringsförslag 23
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) GMES-tjänsterna bör vara öppna och 
fullständigt tillgängliga. Det är nödvändigt 
för att främja användning och spridning av 
jordobservationsdata och -information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem.

(18) GMES-tjänsterna bör vara fritt och 
fullständigt tillgängliga. Det är nödvändigt 
för att främja användning och spridning av 
jordobservationsdata och -information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att införa en princip om fri tillgång till GMES-data. Frågan om data ska vara 
gratis eller avgiftsbelagda för vissa användarkategorier lämnas öppen. Detta kan avgöras i 
ett senare skede beroende på till exempel geografiska kriterier, ömsesidighet eller 
marknadsutveckling. Det är viktigt att inte begränsa tillgången till data alltför mycket för att 
undvika att bromsa GMES-marknaden i senare led.

Ändringsförslag 24
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Den information och de data som 
tillhandahålls fritt och öppet genom 
GMES-tjänster får inte äventyra 
affärsmodellerna hos företag som redan 
finns eller som håller på att grundas.

Or. de

Motivering

Förordningens syfte är bland annat att stödja och främja små och medelstora företag, och 
inte att försvåra deras arbete.
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Ändringsförslag 25
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– katastrofhantering, – katastrofhantering och hjälp vid sökning 
och räddning,

Or. el

Ändringsförslag 26
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– övervakning av havsmiljön, – övervakning av havsmiljön, 
navigeringskontroll och övervakning av 
sjögränser.

Or. el

Ändringsförslag 27
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En geospatial referenskomponent som 
säkerställer att GMES-data är förenliga 
med medlemsstaternas spatiala 
referensdata och den infrastruktur för 
rumslig information i Europeiska 
gemenskapen som fastställs i 
Inspire-direktivet (2007/2/EG). 



PE431.026v01-00 10/21 AM\799616SV.doc

SV

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 28
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Havsövervakningstjänster.

Or. fr

Motivering

Havs- och atmosfärsövervakningstjänster bör ingå bland GMES-programmets åtgärder redan 
i den inledande driften. Tjänsterna gör det möjligt att uppnå de mål som kräver brådskande 
insatser (till exempel kampen mot klimatförändringarna).

Ändringsförslag 29
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Atmosfärsövervakningstjänster.
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Or. fr

Motivering

Havs- och atmosfärsövervakningstjänster bör ingå bland GMES-programmets åtgärder redan 
när det inleds. Tjänsterna gör det möjligt att uppnå de mål som kräver brådskande insatser 
(till exempel kampen mot klimatförändringarna).

Ändringsförslag 30
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. GMES-tjänsterna ska i största möjliga 
utsträckning använda befintliga 
informationskällor som handhas av 
medlemsstaternas offentliga myndigheter.  
Att samla in nya data, som i huvudsak är 
desamma som dem i redan befintliga 
källor, ska bara övervägas om befintliga 
data har visat sig vara olämpliga och om 
det inte finns någon möjlighet att 
uppdatera dem.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 31
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska förvalta de medel 
som anslås till åtgärderna i denna 
förordning i enlighet med förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad 
budgetförordningen) och ska se till att 
GMES-programmet kompletterar och 
överensstämmer med gemenskapens övriga 
relevanta politik, instrument och åtgärder, 
särskilt när det gäller konkurrenskraft och 
innovation, sammanhållning, forskning, 
transport och konkurrens, de europeiska 
GNSS-programmen, skydd av 
personuppgifter, direktiv 2007/2/EG 
(INSPIRE), det gemensamma 
miljöinformationssystemet SEIS och 
gemenskapens verksamhet avseende 
katastrofhantering.

2. Kommissionen ska förvalta de medel 
som anslås till åtgärderna i denna 
förordning i enlighet med förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad 
budgetförordningen) och ska se till att 
GMES-programmet kompletterar och 
överensstämmer med gemenskapens övriga 
relevanta politik, instrument och åtgärder, 
särskilt när det gäller konkurrenskraft och 
innovation, sammanhållning, forskning, 
transport och konkurrens, de europeiska 
GNSS-programmen, skydd av 
personuppgifter, direktiv 2007/2/EG 
(INSPIRE), det gemensamma 
miljöinformationssystemet SEIS och 
gemenskapens verksamhet avseende 
katastrofhantering. Kommissionen ska 
biträdas av en partnerstyrelse, där 
företrädare för alla intressentkategorier 
ingår; både användare och leverantörer 
av data från rymdbaserad observation, 
data från jordbaserad observation och 
geospatiala referensdata. 

Or. en

Motivering

GMES kräver ett samarbete mellan många intressenter som alla måste ha möjlighet att 
uttrycka sina åsikter och lägga fram sin sak för de andra. Partnerstyrelsens exakta 
sammansättning kan kommissionen fatta beslut om och den kan vara en vidareutveckling av 
det rådgivande GMES-rådet såsom rådets ordförandeskap har föreslagit.
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Ändringsförslag 32
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska kommissionen ska 
biträdas av en partnerstyrelse.
Partnerstyrelsen är det prioriterade 
forumet för samråd mellan de 
medlemsstater som deltar med 
infrastruktur i GMES och Europeiska 
kommissionen. Den kompletterar 
GMES-kommitténs arbete enligt 
artikel 11 och säkerställer en 
övergripande konsekvens i programmet.
Övriga behöriga aktörer får bjudas in att 
delta i partnerstyrelsens arbete som 
observatörer.
Partnerstyrelsen ska ha följande 
uppgifter:
– Granska hur de allmänna 
förutsättningarna för GMES utvecklas.
– Notera GMES-partnernas bidrag när 
det gäller att tillhandahålla data, 
produkter och infrastruktur.
Uppgifterna kan utökas beroende på 
GMES-programmets utveckling.
Partnerstyrelsen ska anta en egen 
arbetsordning.

Or. fr

Motivering

GMES-kommitténs roll enligt artikel 11 i förslaget till förordning är begränsad till 
genomförandet av budgeten för GMES inledande drift. Det behövs ett forum för långsiktigt 
samråd framför allt, men inte enbart, mellan kommissionen och medlemsstaterna. Om GMES 
ska fungera väl krävs en tydlig beslutsstruktur och ett gott samarbete mellan samtliga 
berörda aktörer.
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Ändringsförslag 33
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att undvika all dubblering ska 
GMES-tjänsterna i första hand använda 
eventuellt relevanta, redan befintliga 
informationskällor som handhas av 
nationella organ.

Or. fr

Motivering

För att undvika att GMES-budgeten överskrids bör man undvika all dubblering av 
information och i första hand använda de uppgifter som redan finns på nationell nivå. 
GMES-programmet bör genomföras med respekt för subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. GMES bör komplettera redan befintliga tjänster.

Ändringsförslag 34
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för tillämpningen av 
denna förordning fastställs härmed till 
107 miljoner euro.

1. Finansieringsramen för tillämpningen av 
denna förordning fastställs härmed till 
317 miljoner euro.

Or. de

Motivering

De medel som hittills avsatts för GMES inledande drift 2011–2013 enligt kommissionens 
förslag anses vara otillräckliga av flera olika experter som sysslar med GMES. Att i nuläget 
höja beloppet skulle göra det möjligt att använda skattemedel på ett vettigt sätt, eftersom de 
investeringar som hur som helst behövs kommer att bli dyrare om de görs längre fram. 
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Ändringsförslag 35
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa fullständig och öppen tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

b) Skapa fullständig, avgiftsfri och öppen 
tillgång till information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

Or. fr

Motivering

Det krävs fullständig, avgiftsfri och öppen tillgång till data framställda genom GMES-tjänster 
och data insamlade genom GMES-infrastruktur, med förbehåll för relevanta begränsningar 
av säkerhetsskäl.

Ändringsförslag 36
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa fullständig och öppen tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

b) Skapa fullständig och öppen tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur för fysiska och 
juridiska personer som är bosatta eller 
har sitt säte i EU. Tillgången till 
information som tagits fram genom 
GMES för fysiska och juridiska personer 
från tredjeländer samt för internationella 
organisationer bör i regel bygga på 
ömsesidiga villkor och ges med förbehåll 
för relevanta internationella avtal.

Or. de
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Motivering

EU:s invånare och företag bör ha full tillgång till information. Tredjeländers tillgång bör 
generellt följa principen om ömsesidighet. Detta bör ske utan att det påverkar möjligheten att 
se till att länder och regioner har full tillgång till andra EU-politiska områden såsom 
utveckling, klimatförändringar m.m.

Ändringsförslag 37
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa fullständig och öppen tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

b) Skapa fullständig och fri tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

Or. fr

Motivering

Principen om fri tillgång till GMES-data bör följas, oavsett om informationen är gratis eller 
avgiftsbelagd. Denna princip innebär att GMES-programmet inte i det här skedet begränsar 
tillgången till GMES-data. GMES-programmet bör utnyttjas till full potential, särskilt när det 
gäller GMES-marknaden i senare led.

Ändringsförslag 38
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa fullständig och öppen tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

b) Skapa fullständig och öppen tillgång till 
information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl inom områden som är 
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känsliga på nationell nivå, till exempel 
säkerhetsområdet.

Or. el

Ändringsförslag 39
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Se till att data certifieras i enlighet 
med artikel 8a.

Or. fr

Motivering

Certifieringen fastställs i den nya artikeln 8a (se ändringsförslag 44). Certifieringen ger 
användarna en garanti för dataautenticitet och dataintegritet. Den bör göras för att skapa 
balans mellan de juridiska rättigheter som certifieringen för med sig och den flexibilitet som 
krävs så att kommissionen undviker alltför stora juridiska och ekonomiska risker.

Ändringsförslag 40
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bidra till varaktig tillgång till 
GMES data och information.

d) Bidra till varaktig och kontinuerlig 
tillgång till GMES data och information.

Or. fr

Motivering

Informationen måste tillhandahållas utan avbrott. En princip om kontinuitet bör framför allt 
lugna användare och investerare på GMES-marknaden i senare led när det gäller GMES-
programmets långsiktighet.
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Ändringsförslag 41
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stödja europeisk forskningsverksamhet. e) Stödja europeisk forsknings-, 
innovations- och teknikverksamhet.

Or. el

Ändringsförslag 42
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska uppnå syftena med 
GMES data- och informationspolicy för 
tjänstekomponenten, rymdkomponenten 
och den jordbaserade komponenten, 
särskilt genom att se till att de bidragsavtal, 
upphandlingsavtal och delegeringsavtal 
som sluts med leverantörer av GMES-
tjänster, operatörer av GMES infrastruktur 
och dataförsörjare är i linje med de syften 
som anges i punkt 1.

2. Kommissionen ska uppnå syftena med 
GMES data- och informationspolicy för 
tjänstekomponenten, rymdkomponenten,
den jordbaserade komponenten och den 
geospatiala referenskomponenten, särskilt 
genom att se till att de bidragsavtal, 
upphandlingsavtal och delegeringsavtal 
som sluts med leverantörer av 
GMES-tjänster, operatörer av GMES 
infrastruktur och dataförsörjare är i linje 
med de syften som anges i punkt 1. 
Upphandlingsförfarandena ska utformas 
så att den gällande datapolicyn vid de 
offentliga myndigheterna i 
medlemsstaterna följs. 

Or. en

Motivering

Den geospatiala referenskomponenten nämns här med tanke på ändringförslag 1 ovan. Att 
gällande datapolicy i medlemsstaterna ska följas är en följd av proportionalitetsprincipen.
Gemenskapens åtgärder bör inte gå längre än nödvändigt för att uppnå de mål som satts upp 
på gemenskapsnivå. Gemenskapen har inte befogenhet att avgöra om datapolicyer som 
medlemsstater infört är godtagbara eller inte.
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Ändringsförslag 43
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I största möjliga utsträckning ska 
GMES-tjänsterna använda sig av redan
befintliga data hos myndigheter i 
medlemsstaterna. Att ta fram nya data, 
när data redan finns, ska bara övervägas 
om befintliga data inte är lämpliga eller 
om en uppdatering och komplettering av 
dem inte är möjlig. 

Or. de

Motivering

Dubblering av data bör i största möjliga utsträckning undvikas, så att de medel som avsätts 
för GMES används effektivt. Dessutom kan man uppnå synergieffekter med det arbete som 
redan utförts i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 44
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Certifiering av data

1. GMES-data ska certifieras av 
Europeiska kommissionen. 
2. Certifieringen ska inom ramen för 
GMES-programmet vara resultatet av en 
process som ger användarna en garanti 
för dataautenticitet och dataintegritet.
3. Europeiska kommissionen ska anta de 
bestämmelser som krävs för certifieringen 
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enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 11.2.

Or. fr

Motivering

Det krävs bestämmelser om datacertifiering inom ramen för GMES-programmet. Målet är att 
garantera dataintegritet och dataautenticitet. Det blir sedan Europeiska kommissionens 
uppgift att skapa sådana förutsättningar att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 45
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilagan – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Havsövervakningstjänsterna ska göra 
det möjligt att tillhandahålla information 
om havens och de marina ekosystemens 
tillstånd.  Dessa tjänster är särskilt viktiga 
för sjösäkerheten och skyddet av marina 
resurser samt inom ramen för kampen 
mot klimatförändringarna.

Or. fr

Motivering

Till förteckningen över mål för GMES inledande drift bör man lägga till mål för 
havsövervakningstjänster och mål för atmosfärsövervakningstjänster. Med tanke på målen för 
dessa tjänster bör de också prioriteras inom GMES-programmet redan från och med den 
inledande driften.
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Ändringsförslag 46
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilagan – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Atmosfärsövervakningstjänsterna ska 
särskilt göra det möjligt att kontrollera 
luftkvalitet och atmosfärens kemiska 
sammansättning.

Or. fr

Motivering

Till förteckningen över mål för GMES inledande drift bör man lägga till mål för 
havsövervakningstjänster och mål för atmosfärsövervakningstjänster. Med tanke på målen för 
dessa tjänster bör de också prioriteras inom GMES-programmet redan från och med den 
inledande driften.


