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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text 
v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program 
Kopernikus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013) 312/2),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 189 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0195/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–
0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) S cieľom maximalizovať výsledky
a využiť znalosti a poznatky získané počas
jednotlivých fáz vykonávania programu 
Kopernikus by sa mali preskúmať nové 
modely organizácie pre budúce
plánovanie, ako je napríklad iniciatíva
o spoločných vesmírnych technológiách, 
finančný viacročný plán vypracovaný
s pomocou Európskej investičnej banky 
na zabezpečenie hospodárskeho záväzku
zo strany všetkých členských štátov na 25
a viac rokov alebo, napokon, zapojenie
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Agentúry pre európsky GNSS (GSA) ako
zastrešujúcej organizácie zodpovednej za
budúce fázy programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj v 
súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém je 
nákladovo efektívnejší ako systémy 
kupovania údajov a posilňuje globálny 
rozmer programu.

(13) Medzinárodný rozmer programu 
Kopernikus má osobitný význam pri 
výmene údajov a informácií, ako aj 
v súvislosti s prístupom k pozorovacej 
infraštruktúre. Takýto výmenný systém je 
nákladovo efektívnejší ako systémy 
kupovania údajov a posilňuje globálny 
rozmer programu, ak je založený na
skutočnej vzájomnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Pri zohľadnení rozmeru partnerstva 
programu Kopernikus a s cieľom zabrániť 
duplicite technických poznatkov by sa 
vykonávanie programu malo delegovať na 
subjekty s príslušnou technickou a 
odbornou kapacitou.

(17) Pri zohľadnení rozmeru partnerstva 
programu Kopernikus a s cieľom zabrániť 
duplicite technických poznatkov by sa 
vykonávanie programu malo delegovať na 
subjekty s príslušnou technickou 
a odbornou kapacitou, ktorých aktívnu
úlohu by mala podporovať Komisia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy Predmet a rozsah úpravy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje program 
Únie pre pozorovanie Zeme s názvom 
Kopernikus a pravidlá jeho vykonávania.

Týmto nariadením sa stanovuje program 
Únie pre pozorovanie a monitorovanie
Zeme s názvom Kopernikus a pravidlá jeho 
zavedenia, prevádzky a využívania.

Program Kopernikus zabezpečuje
kontinuitu s činnosťami dosiahnutými
v rámci programu GMES a obsahuje:
a) zložku služieb, v rámci ktorej sa 
zabezpečuje prístup k informáciám
v týchto oblastiach: monitorovanie 
atmosféry, monitorovanie zmeny klímy, 
riadenie núdzových situácií, 
monitorovanie krajiny, monitorovanie
morského prostredia a bezpečnosť;
b) zložku vesmír, v rámci ktorej sa 
zabezpečujú udržateľné vesmírne
pozorovania pre oblasti služieb uvedené
v písmene a);
c) zložku in situ, v rámci ktorej sa 
zabezpečuje koordinovaný prístup
k pozorovaniam prostredníctvom 
zariadení vo vzduchu, na mori a na zemi, 
vrátane zariadení bez posádky, pre oblasti
služieb uvedené v písmene a) a kalibráciu
a validáciu činností pre vesmírne
pozorovania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné ciele Ciele
1. Všeobecné ciele

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ochrana životného prostredia a 
poskytovanie podpory úsiliu o civilnú 
ochranu a bezpečnosť;

a) monitorovanie a ochrana životného 
prostredia a poskytovanie podpory úsiliu 
o civilnú ochranu a civilnú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) posilnenie konkurencieschopnosti 
a inovačnej kapacity európskeho 
priemyslu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) podpora kľúčových technológií
a nezávislého prístupu
k environmentálnym vedomostiam pre
Európsku úniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pôvodné údaje a informácie získané 
prostredníctvom vesmírnych pozorovaní, 
ako aj z dostupných údajov in situ („údaje 
a informácie programu Kopernikus“) sú 
presné a spoľahlivé, poskytované na 
dlhodobom a udržateľnom základe 
a zodpovedajú požiadavkám skupín 
používateľov programu Kopernikus. 
Prístup k týmto údajom je úplný, otvorený 
a bezplatný v súlade s podmienkami 
vymedzenými v tomto nariadení alebo na 
základe tohto nariadenia.

2. Konkrétne ciele

Na účel dosiahnutia všeobecných cieľov
opísaných v odseku 1 má Kopernikus tieto 
konkrétne ciele:
a) poskytovanie presných a spoľahlivých
údajov a informácií na dlhodobom 
a udržateľnom základe a reagovanie na
požiadavky skupín používateľov programu 
Kopernikus, tzn. tých, ktoré zahŕňajú
európske, vnútroštátne, regionálne alebo
miestne organizácie poverené
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním a monitorovaním
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verejných služieb alebo politiky 
v oblastiach uvedených v článku 4 ods. 1;
b) poskytovanie udržateľného
a spoľahlivého prístupu k vesmírnym
údajom a informáciám z autonómnej
európskej kapacity na pozorovanie Zeme
s úplnými technickými špecifikáciami, 
ktoré vychádza z existujúcich európskych
a vnútroštátnych prostriedkov a kapacít, 
ktoré sú dopĺňané podľa potreby;
c) poskytovanie udržateľného
a spoľahlivého prístupu k údajom in situ 
na základe existujúcich kapacít
a globálnych pozorovacích systémov
a sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 sú skupiny 
používateľov programu Kopernikus 
vymedzené ako skupiny používateľov 
zahŕňajúce európske vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne orgány poverené 
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním alebo monitorovaním 
verejnej služby alebo politiky v oblastiach 
uvedených v článku 4 ods. 1.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Dosahovanie cieľov uvedených v odseku 
1 sa meria pomocou týchto výsledných 
ukazovateľov:

3. Ukazovatele

Dosahovanie cieľov uvedených
v oddieloch 1 a 2 sa meria pomocou týchto 
výsledných ukazovateľov: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) dokončenia vesmírnej infraštruktúry
v súvislosti s rozmiestnenými satelitmi 
a údajmi, ktoré produkujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) dopytu po údajoch a informáciách 
programu Kopernikus meraného podľa 
počtu používateľov, objemu vyhľadaných
údajov a informácií, ako aj
prostredníctvom rozširovania distribúcie 
medzi inštitúciami Únie, vnútroštátnymi, 
regionálnymi alebo miestnymi orgánmi
a subjektmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) používania údajov a informácií
programu Kopernikus inštitúciami
a orgánmi Únie, medzinárodnými
organizáciami, úrovne využívania zo 
strany používateľov a ich spokojnosti
a prínosu pre občanov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prenikania na trh 
a konkurencieschopnosti európskych 
nadväzujúcich prevádzkovateľov.

b) prenikania na trh, vytvárania nových 
trhov a konkurencieschopnosti európskych 
nadväzujúcich prevádzkovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
Konkrétne ciele
1. V záujme dosiahnutia všeobecných 
cieľov opísaných v článku 2 sa program 
Kopernikus zameriava na potreby 
používateľov a zabezpečuje operačné 
služby uvedené v článku 4 ods. 1. Tento 
cieľ sa meria používaním údajov 
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a informácií meraných prostredníctvom 
vývoja počtu používateľov, objemu 
vyhľadaných údajov a informácií s 
pridanou hodnotou, ako 
aj prostredníctvom rozširovania 
distribúcie medzi členskými štátmi;
2. Program Kopernikus zabezpečuje 
udržateľný a spoľahlivý prístup 
k vesmírnym pozorovaniam z autonómnej 
kapacity Únie pre pozorovanie Zeme 
a opiera sa o existujúce aktíva a 
schopnosti, ktoré sa v prípade potreby 
dopĺňajú. Tento cieľ sa meria 
dokončením vesmírnej infraštruktúry v 
súvislosti s rozmiestnenými satelitmi a 
údajmi, ktoré produkujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah služieb programu Kopernikus Prevádzka programu Kopernikus

Oddiel I – Služby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Služby programu Kopernikus uvedené v 
článku 3 ods. 1 ods. zahŕňajú:

Služby programu Kopernikus uvedené 
v článku 1 písm. a) zahŕňajú:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Službou monitorovania atmosféry sa 
zabezpečujú informácie o kvalite ovzdušia 
na európskej úrovni a o chemickom zložení 
atmosféry na celosvetovej úrovni. 
Poskytujú sa najmä informácie pre systém 
monitorovania kvality ovzdušia na 
miestnej a vnútroštátnej úrovni, čo by malo 
prispieť k monitorovaniu klimatických 
premenných chemického zloženia 
atmosféry;

a) Službou monitorovania atmosféry sa 
zabezpečujú informácie o kvalite ovzdušia 
na európskej úrovni a o chemickom zložení 
atmosféry na celosvetovej úrovni, pričom 
sa osobitná pozornosť venuje pozorovaniu
lesnej pokrývky a poľnohospodárskych 
postupov. Poskytujú sa najmä informácie 
pre systém monitorovania kvality ovzdušia 
na miestnej a vnútroštátnej úrovni, najmä 
pokiaľ ide o teplotné vzorce, čo by malo 
prispieť k monitorovaniu klimatických 
premenných chemického zloženia 
atmosféry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Službou monitorovania morského 
prostredia sa zabezpečujú informácie o 
fyzickom stave a dynamike ekosystémov 
oceánov a morí pre oblasť svetového 
oceánu a európske regionálne oblasti;

b) Službou monitorovania morského 
prostredia sa zabezpečujú informácie 
o fyzickom stave a dynamike ekosystémov 
oceánov a morí pre oblasť svetového 
oceánu a európske regionálne oblasti, 
pričom sa osobitná pozornosť venuje
tokom odpadu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto služby sú prevádzkované
uskutočniteľným a nákladovo efektívnym 
a decentralizovaným spôsobom. V prípade 
potreby prepájajú na európskej úrovni
existujúce údaje o vesmíre, údaje in situ 
a referenčné údaje a kapacity v členských
štátoch, aby sa zabránilo duplicite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozvojové činnosti týkajúce sa 
zlepšovania kvality a výkonnosti 
operačných služieb vrátane ich vývoja 
a adaptácie, ako aj predchádzania alebo 
zmierňovania operačných rizík;

2. Rozvojové činnosti

Zlepšovanie kvality a výkonnosti 
operačných služieb vrátane ich vývoja 
a adaptácie, ako aj predchádzania alebo 
zmierňovania operačných rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podporné činnosti pozostávajúce z 3. Podporné činnosti
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opatrení na podporu používania 
operačných služieb používateľmi a 
následného uplatnenia, ako aj 
komunikácie a činností súvisiacich so 
šírením.

Opatrenia na podporu používania
operačných služieb programu Kopernikus
vrátane komunikácie a činností súvisiacich 
so šírením, rozvoja štandardných postupov
integrácie údajov a informácii programu 
Kopernikus v pracovných postupoch
používateľov:
a) verejnými orgánmi poverenými
vymedzením, vykonávaním, 
presadzovaním a monitorovaním verejnej
služby alebo politiky v oblastiach
uvedených v odseku 1;
b) inými používateľmi a následným
uplatnením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5
Zložka vesmír

Oddiel II – Zložka vesmír

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci zložky vesmír programu 
Kopernikus sa zabezpečujú vesmírne 

V rámci zložky vesmír programu 
Kopernikus sa zabezpečujú vesmírne 
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pozorovania na účely plnenia cieľov 
uvedených v článkoch 2 a 3, pričom 
primárne slúži pre operačné služby 
uvedené v článku 4 ods. 1. Zložka vesmír 
programu Kopernikus zahŕňa tieto činnosti:

pozorovania na účely plnenia cieľov 
uvedených v článku 2, pričom primárne 
slúži pre operačné služby uvedené v článku 
4 ods. 1. Zložka vesmír programu 
Kopernikus zahŕňa tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prevádzky vesmírnej infraštruktúry
programu Kopernikus, ktorá zahŕňa 
stanovovanie úloh týkajúcich sa satelitov, 
monitorovanie a kontrolu satelitov, 
prijímanie a spracúvanie, archivovanie a 
šírenie údajov a nepretržitú kalibráciu 
a validáciu,

– dokončenia, údržby a prevádzky misií
programu Kopernikus, čo zahŕňa 
stanovovanie úloh týkajúcich sa satelitov, 
monitorovanie a kontrolu satelitov, 
prijímanie a spracúvanie, archivovanie 
a šírenie údajov a nepretržitú kalibráciu 
a validáciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– identifikácie nedostatkov v pozorovaní a 
špecifikácie nových vesmírnych misií na 
základe požiadaviek používateľov,

– identifikácie nedostatkov v pozorovaní 
a špecifikácie nových vesmírnych misií na 
základe požiadaviek používateľov
a existujúcej alebo plánovanej vesmírnej
infraštruktúry,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6
Zložka in situ

Oddiel III – Zložka in situ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) identifikácie a riešenia nedostatkov
v pozorovaniach in situ, ktoré nemožno
nahradiť existujúcou infraštruktúrou
a sieťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Z finančných prostriedkov na program 
Kopernikus možno pokryť náklady na 
prípravné činnosti, monitorovanie, 
kontrolu, audit a hodnotenie, ktoré sú 
priamo potrebné na riadenie programu 
Kopernikus a dosiahnutie jeho cieľov, 
najmä na štúdie, zasadnutia, informačné a 
komunikačné akcie, ako aj výdavky 
spojené so sieťami IT zameranými na 
spracúvanie informácií a výmenu údajov. 
Prostriedky pridelené na komunikačné 

3. Z finančných prostriedkov na program 
Kopernikus možno pokryť náklady na 
prípravné činnosti, monitorovanie, 
kontrolu, audit a hodnotenie, ktoré sú 
priamo potrebné na riadenie programu 
Kopernikus a dosiahnutie jeho cieľov, 
najmä na štúdie, zasadnutia, informačné 
a komunikačné akcie, ako aj výdavky 
spojené so sieťami IT zameranými na 
spracúvanie informácií a výmenu údajov.
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činnosti podľa tohto nariadenia môžu 
takisto primerane prispieť k 
zabezpečovaniu inštitucionálnej 
komunikácie týkajúcej sa politických 
priorít Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pracovný program Komisie Organizačné usporiadanie
1. Úloha Komisie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 8 –

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia každý rok vykonávania 
programu Kopernikus prijme pracovný 
program v súlade s článkom 84 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012. Uvedený 
vykonávací akt sa prijme v súlade s 
postupom preskúmania, na ktorý sa 
odkazuje v článku 21 ods. 3 tohto 
nariadenia.

1. Komisia nesie celkovú zodpovednosť za 
program Kopernikus. Vymedzuje priority 
a ciele programu a dohliada na jeho 
vykonávanie, najmä pokiaľ ide o náklady, 
harmonogram a plnenie, a poskytuje
členským štátom a Európskemu
parlamentu všetky relevantné informácie
týkajúce sa programu prostredníctvom
ročnej správy o výsledkoch jeho 
vykonávania.
2. Komisia spolupracuje s členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť výmenu údajov 
a informácií medzi nimi a zvýšiť objem 
údajov a informácií sprístupnených pre 
program Kopernikus.
3. Komisia môže prijať opatrenia na 
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podporu zbližovania členských štátov 
v súvislosti s používaním údajov 
a informácií programu Kopernikus a ich 
prístupom k technológiám a rozvoju 
pozorovania Zeme. Takéto opatrenia 
nesmú narúšať hospodársku súťaž. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 20 ods. 2.
4. Komisia v mene Únie a v rámci svojich 
právomocí riadi vzťahy s tretími 
krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, pričom zabezpečuje 
koordináciu programu Kopernikus 
s činnosťami na vnútroštátnej 
a medzinárodnej úrovni a na úrovni Únie.
5. Komisia koordinuje príspevky od 
členských štátov určené na operačné 
poskytovanie služieb a dlhodobú 
dostupnosť údajov z pozorovacích 
infraštruktúr potrebných na 
zabezpečovanie služieb.
6. Komisia zabezpečí komplementárnosť 
a súlad programu Kopernikus vytvorením
vhodných väzieb s relevantnými 
politikami, nástrojmi, programami 
a akciami Únie, aby sa zabezpečilo, že
budú mať prospech z využívania služieb
programu Kopernikus.
7. Komisia zachováva transparentnú 
a pravidelnú účasť používateľov 
a konzultácie s nimi, čo umožní 
identifikáciu požiadaviek používateľov 
a monitorovanie ich spokojnosti na úrovni 
Únie a na vnútroštátnej úrovni. Za týmto 
účelom výbor programu Kopernikus
podľa článku 20 ods. 1 dohliada na
vyhradenú infraštruktúru distribúcie
údajov programu Kopernikus, ktorá je 
založená na sieti
vnútroštátnych/regionálnych uzlov, 
ktorých úlohou je zabezpečiť
a koordinovať distribúciu údajov.
8. Komisia v súlade s článkom 21 prijme 
delegované akty týkajúce sa ustanovenia 
požiadaviek na údaje potrebných pre 
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operačné služby, čím zabezpečí ich rozvoj.
9. Komisia uvoľní finančné zdroje na 
financovanie programu Kopernikus.
10. Komisia prijme vhodné opatrenia, aby 
zaistila plnú účasť súkromných zdrojov
na podporu programu Kopernikus, čo 
umožní rast stredných a nadväzujúcich
odvetví.
11. Komisia podporuje dlhodobo stabilné
investičné prostredie a konzultuje so
zainteresovanými stranami pri
rozhodovaní o zmene produktov služieb 
poskytovania údajov a informácií, ktoré
upravuje nariadenie o programe
Kopernikus.
12. Komisia podporuje rozsiahlu 
informačnú kampaň pre miestne orgány 
o údajoch a službách programu 
Kopernikus s dôrazom napríklad na ich 
význam pre účely územného konania 
a verejných politík. V tomto rámci je 
potrebné vypracovať kompletný prehľad 
o existujúcich právnych predpisoch Únie 
v oblasti životného prostredia, najmä 
o smerniciach, ako je smernica INSPIRE 
či smernica o kvalite ovzdušia, na 
vykonanie ktorých miestne orgány 
potrebujú údaje z programu Kopernikus.
13. Komisia každý rok vykonávania 
programu Kopernikus prijme pracovný 
program v súlade s článkom 84 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012. Uvedený 
vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania, na ktorý sa 
odkazuje v článku 21 ods. 3 tohto 
nariadenia.

(2) Úloha Európskej vesmírnej agentúry
1. V súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 Komisia uzavrie dohodu 
o delegovaní s ESA, v ktorej sa stanovia
všeobecné podmienky pre úlohy, ktoré 
majú byť zverené Komisiou ESA, pokiaľ
ide o:
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a) projektovanie, vývoj a verejné 
obstarávanie v rámci zložky vesmír
systému Kopernikus;
b) vymedzenie architektúry systému zložky 
vesmír na základe požiadaviek 
používateľov;
c) správu zverených prostriedkov;
d) monitorovacie a kontrolné postupy.
Takáto dohoda o delegovaní sa musí
predložiť výboru programu Kopernikus
na nahliadnutie a musí sa oznámiť
Európskemu parlamentu.
ESA poskytne Komisii systematické
informácie o plánoch, nákladoch 
a harmonograme, ktoré určujú nápravné
opatrenia, ktoré treba prijať v prípade
nesúladu medzi predpokladaným
rozpočtom, plnením a časovým
harmonogramom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Spolupráca s členskými štátmi
1. Komisia spolupracuje s členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť výmenu údajov 
a informácií medzi nimi a zvýšiť objem 
údajov a informácií sprístupnených pre 
program Kopernikus.
2. Komisia môže prijať opatrenia na 
podporu zbližovania členských štátov v 
súvislosti s používaním údajov a 
informácií programu Kopernikus a ich 
prístupom k technológiám a rozvoju 
pozorovania Zeme. Takéto opatrenia 
nesmú narúšať voľnú hospodársku 
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súťaž. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 21 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Úloha Komisie
1. Komisia nesie celkovú zodpovednosť za 
program. Vymedzuje priority a ciele 
programu a dohliada nad jeho 
vykonávaním, najmä pokiaľ ide o 
náklady, harmonogram a plnenie.
2. Komisia v mene Únie a v rámci svojich 
právomocí riadi vzťahy s tretími 
krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, pričom zabezpečuje 
koordináciu programu Kopernikus s 
činnosťami na vnútroštátnej a 
medzinárodnej úrovni a na úrovni Únie.
3. Komisia koordinuje príspevky od 
členských štátov určené na operačné 
poskytovanie služieb a dlhodobú 
dostupnosť údajov z pozorovacích 
infraštruktúr potrebných na 
zabezpečovanie služieb.
4. Komisia zabezpečí komplementárnosť a 
súlad programu Kopernikus s ostatnými 
relevantnými politikami, nástrojmi, 
programami a akciami Únie.
5. Komisia zachováva transparentnú a 
pravidelnú účasť používateľov a 
konzultácie s nimi, čo umožní 
identifikáciu požiadaviek používateľov na 
úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.
6. Komisia v súlade s článkom 22 prijme 
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delegované akty týkajúce sa ustanovenia 
požiadaviek na údaje potrebných pre 
operačné služby, čím zabezpečí ich rozvoj.
7. Komisia uvoľní finančné zdroje na 
financovanie programu Kopernikus.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, v 
prípade, že je to náležite odôvodnené na 
základe osobitnej povahy akcie a 
konkrétnych odborných poznatkov orgánu 
Únie, poveriť úlohami vykonávania 
opísanými v článku 4 príslušné orgány 
Únie. Takýmito agentúrami sú:

1. Komisia môže, čiastočne alebo úplne, 
v prípade, že je to náležite odôvodnené na 
základe osobitnej povahy akcie,
konkrétnych odborných poznatkov,
mandátu a prevádzkových a riadiacich 
kapacít orgánu Únie, poveriť úlohami 
vykonávania opísanými v článku 3
príslušné orgány Únie prostredníctvom
poverovacích zmlúv. Takýmito agentúrami 
sú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výber prevádzkovateľov Verejné obstarávanie

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sťažnosti týkajúce sa uzatvárania zmlúv 
alebo udeľovania grantov 
prevádzkovateľmi pri vykonávaní dohody 
o delegovaní alebo pracovného programu 
možno predkladať Komisii. Takéto 
sťažnosti sa však môžu vzťahovať iba na 
úmyselné protiprávne konanie, hrubé 
zanedbanie alebo podvod a môžu sa 
predkladať až po vyčerpaní všetkých 
prostriedkov postihu prevádzkovateľa.

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa
verejného obstarávania

Všeobecné zásady
1. Na program Kopernikus sa bez toho, 
aby boli dotknuté opatrenia potrebné na 
ochranu základných záujmov Únie 
v oblasti bezpečnosti alebo verejnej 
bezpečnosti alebo na splnenie požiadaviek 
Únie na kontrolu vývozu, uplatňuje 
nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2002, 
najmä všeobecné zásady otvoreného 
prístupu a spravodlivej hospodárskej 
súťaže v celom odvetvovom 
dodávateľskom reťazci, verejné súťaže na 
základe transparentných 
a aktualizovaných informácií, jasné 
oznamovanie uplatniteľných pravidiel 
obstarávania, výberových kritérií a kritérií 
prideľovania zákaziek a akýchkoľvek 
ďalších relevantných informácií v záujme 
zabezpečenia rovnakých podmienok pre 
všetkých potenciálnych uchádzačov.
2. Počas verejného obstarávania budú 
zadávatelia vo svojich výzvach na 
predkladanie ponúk sledovať tieto ciele:
a) presadzovanie čo najširšej a čo najviac 
otvorenej účasti všetkých podnikov, najmä 
nových účastníkov a MSP, v celej Únii, 
a to aj podporou využívania subdodávok
uchádzačmi;
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b) zamedzenie možnému zneužívaniu 
dominantného postavenia a zamedzenie 
závislosti od jedného dodávateľa;
c) využitie predchádzajúcich investícií 
verejného sektora a získaných poznatkov, 
ako aj skúseností a odborných znalostí 
subjektov priemyslu vrátane tých, ktoré sa 
získali počas počiatočnej fázy programu, 
pričom je potrebné zabezpečiť 
dodržiavanie pravidiel konkurenčnej 
verejnej súťaže;
d) získavanie dodávok z viacerých zdrojov
vždy, keď je to možné, v záujme
zabezpečenia lepšej celkovej kontroly 
programov, ich nákladov 
a harmonogramov;
e) zohľadnenie celkových nákladov
v priebehu cyklu životnosti výrobku, 
služby alebo práce, ktoré sú predmetom 
verejného obstarávania, a to vždy, keď je 
to možné, ale posudzovanie hodnoty iba
z hľadiska nákladov.
Osobitné ustanovenia
1. Stanovenie spravodlivých súťažných 
podmienok
Verejný obstarávateľ prijme vhodné 
opatrenia na stanovenie spravodlivých 
súťažných podmienok v prípade, že 
predchádzajúca účasť podniku na 
činnostiach súvisiacich s činnosťami, 
ktoré sú predmetom verejnej súťaže:
a) môže tento podnik značne zvýhodniť 
z hľadiska dôverných informácií, a teda 
vyvolať obavy, či bude dodržaná rovnosť 
zaobchádzania; alebo
b) má vplyv na obvyklé súťažné 
podmienky alebo na nestrannosť 
a objektívnosť alebo plnenie zmlúv.
Uvedené opatrenia nesmú narúšať 
hospodársku súťaž, ani ohrozovať
rovnosť zaobchádzania a dôvernosť 
zozbieraných informácií o podnikoch, ich 
obchodných vzťahoch a štruktúre ich 
nákladov. V tejto súvislosti predmetné 
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opatrenia prihliadajú na druh 
a podmienky navrhovanej zmluvy.
2. Bezpečnosť informácií
Ak sa zmluvy týkajú utajovaných
informácií, vyžadujú ich a/alebo ich 
obsahujú, verejný obstarávateľ stanoví 
v súťažných podkladoch opatrenia
a požiadavky potrebné na zaistenie 
bezpečnosti týchto informácií na
požadovanej úrovni.
3. Spoľahlivosť dodávok
Verejný obstarávateľ stanoví v súťažných 
podkladoch svoje požiadavky vo vzťahu 
k spoľahlivosti dodávok alebo
poskytovaniu služieb na plnenie zmluvy.
4. Zákazky rozdelené na podmienené časti
a) Verejný obstarávateľ môže uskutočniť 
obstarávanie formou zákazky rozdelenej 
na podmienené časti.
b) Zákazka rozdelená na podmienené 
časti obsahuje pevnú časť, na ktorú sa 
vzťahuje rozpočtový záväzok a z ktorej 
vyplýva jednoznačný záväzok poskytovať
práce, dodávky alebo služby dohodnuté 
v tejto časti a v jednej alebo niekoľkých
častiach, ktoré sú podmienkou z hľadiska
rozpočtu a výkonu. V súťažných 
podkladoch sa uvedú informácie 
špecifické pre zákazky rozdelené na 
podmienené časti. Vymedzí sa v nich 
najmä predmet zákazky, cena zákazky 
alebo pravidlá na stanovenie ceny
a pravidlá na vykonanie prác
a poskytovanie tovarov a služieb v rámci 
jednotlivých častí.
c) Výkony uskutočňované v rámci pevnej 
časti zákazky musia tvoriť súdržný celok, 
ako aj výkony uskutočňované v rámci 
jednotlivých podmienených častí so 
zreteľom na výkony uskutočnené v rámci 
všetkých predchádzajúcich častí.
d) Plnenie každej podmienenej časti 
zákazky podlieha rozhodnutiu verejného 
obstarávateľa oznámenému dodávateľovi 
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za podmienok stanovených v zmluve. 
V prípade oneskoreného potvrdenia 
podmienenej časti zákazky alebo jej 
nepotvrdenia má dodávateľ nárok na 
náhradu za čakanie alebo za nedodržanie 
zmluvy.
e) Ak verejný obstarávateľ zistí, 
vzhľadom na konkrétnu časť, že práce
alebo dodávky tovaru alebo služieb, ktoré 
boli zmluvne dohodnuté pre túto časť,
neboli dokončené, môže požadovať 
náhradu škody a ukončiť zmluvu, ak to
zmluva stanovuje a za podmienok v nej
stanovených.
5. Zákazky s nákladovo kalkulovanou 
cenou
a) Verejný obstarávateľ si môže zvoliť 
zákazku s nákladovo kalkulovanou cenou 
všetkých výkonov alebo ich časti 
v rozsahu cenového stropu za podmienok 
stanovených v písmene b).
Cenu, ktorá sa má zaplatiť na základe
týchto zmlúv, tvorí náhrada všetkých 
skutočných výdavkov, ktoré vznikli 
dodávateľovi v súvislosti s plnením 
zmluvy, ako sú výdavky na pracovnú silu, 
materiál, spotrebný materiál, používanie 
zariadení a infraštruktúr nevyhnutných 
na plnenie zmluvy. K týmto výdavkom sa 
pripočíta buď paušálna suma 
pokrývajúca všeobecné výdavky a zisk, 
alebo suma pokrývajúca všeobecné 
výdavky a odmena v závislosti od splnenia 
cieľov týkajúcich sa dosiahnutia 
výsledkov a dodržania harmonogramu.
b) Verejný obstarávateľ si môže zvoliť 
zmluvu s nákladovo kalkulovanou cenou 
všetkých výkonov alebo ich časti 
v prípade, že objektívne nie je možné 
presne stanoviť pevnú cenu a možno 
primerane preukázať, že takáto pevná 
cena by bola neobvykle vysoká z dôvodu 
neistoty súvisiacej s realizáciou zákazky, 
lebo:
i) zákazka sa vzťahuje na prvky, ktoré sú 
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veľmi komplexné alebo sa v spojitosti 
s nimi využíva nová technológia, a preto 
sú s ňou spojené značné technické riziká, 
alebo
ii) činnosti, ktoré sú predmetom zákazky, 
musia z prevádzkových dôvodov začať 
bezodkladne, aj keď ešte nemožno 
stanoviť celkovú pevnú a konečnú cenu, 
lebo jestvujú značné riziká alebo plnenie 
zmluvy sčasti závisí od plnenia iných 
zmlúv.
c) Cenovým stropom je v prípade zmluvy 
s nákladovo kalkulovanou cenou všetkých 
alebo časti výkonov maximálna splatná 
cena. Možno ju prekročiť len vo 
výnimočných, riadne odôvodnených 
prípadoch a s predchádzajúcim súhlasom 
verejného obstarávateľa.
d) V súťažných podkladoch týkajúcich sa 
zákaziek s nákladovo kalkulovanou cenou 
všetkých alebo časti výkonov sa spresnia:
i) typ zákazky, tzn. že je to zákazka 
s nákladovo kalkulovanou cenou všetkých 
alebo časti výkonov v rozsahu cenového 
stropu,
ii) v prípade zákazky s nákladovo 
kalkulovanou cenou časti výkonov 
položky zákazky, ktoré sú zahrnuté do 
kontrolovaných nákladov,
iii) výška cenového stropu,
iv) kritériá na vyhodnotenie ponuky, na 
základe ktorých musí byť možné posúdiť 
pravdepodobnosť dodržania plánovaného 
rozpočtu, nahraditeľných nákladov, 
mechanizmov určenia týchto nákladov, 
zisku uvedeného v ponuke,
v) druh sumy uvedenej v písmene a), ktorá 
sa pripočíta k výdavkom,
vi) pravidlá a postupy zisťovania 
oprávnenosti nákladov na plnenie zmluvy 
plánovaných uchádzačom v súlade so 
zásadami uvedenými v písmene e),
vii) účtovné pravidlá, ktorými sa musia 
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riadiť uchádzači,
viii) parametre zmeny v prípade zmluvy 
s nákladovo kalkulovanou cenou časti 
výkonov, ktorá sa má zmeniť na zmluvu 
s pevnou a konečnou cenou.
e) Náklady dodávateľa vynaložené počas 
plnenia zmluvy s nákladovo kalkulovanou 
cenou všetkých alebo časti výkonov sú 
oprávnené iba v prípade, ak:
i) boli skutočne vynaložené počas trvania 
zmluvy, s výnimkou nákladov na 
zariadenia, infraštruktúry a nehmotný 
majetok nevyhnutný na plnenie zmluvy, 
ktoré možno považovať za oprávnené 
v celom rozsahu ich kúpnej hodnoty,
ii) sú uvedené v plánovanom rozpočte, 
ktorý bol prípadne upravený dodatkami 
k pôvodnej zmluve,
iii) sú nevyhnutné na plnenie zmluvy,
iv) vyplývajú z plnenia zmluvy a boli 
vynaložené v súvislosti s ňou,
v) je možné ich identifikovať, overiť, 
vykázať v účtovníctve dodávateľa a určiť 
v súlade s účtovnými normami uvedenými 
v technických špecifikáciách a v zmluve,
vi) sú v súlade s ustanoveniami platných 
daňových predpisov a predpisov 
sociálneho zabezpečenia,
vii) neodchyľujú sa od podmienok 
zmluvy,
viii) sú primerané, opodstatnené 
a vyhovujú požiadavkám riadneho 
finančného hospodárenia, najmä pokiaľ 
ide o hospodárnosť a efektívnosť.
Dodávateľ zodpovedá za zúčtovanie 
svojich nákladov, riadne vedenie svojich 
účtovných kníh alebo akéhokoľvek iného 
dokumentu potrebného na preukázanie 
skutočnosti, že náklady, o ktorých 
náhradu žiada, mu skutočne vznikli a sú 
v súlade so zásadami stanovenými v tomto 
článku. Náklady, ktoré dodávateľ nemôže 
preukázať, sa považujú za neoprávnené 
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a ich náhrada bude zamietnutá.
f) Verejný obstarávateľ plní nasledujúce 
úlohy, aby zaistil riadne plnenie zmlúv 
s nákladovo kalkulovanou cenou:
i) určenie čo možno najrealistickejšieho 
cenového stropu, pričom vezme do úvahy 
flexibilitu potrebnú na zohľadnenie 
technických rizík,
ii) zmena zmluvy s nákladovo 
kalkulovanou cenou časti výkonov na 
zmluvu s celkovou pevnou a konečnou 
cenou, hneď ako bude počas plnenia 
zmluvy možné stanoviť takúto pevnú 
a konečnú cenu; na tento účel určí 
parametre zmeny, na základe ktorých sa 
uzavretá zmluva s nákladovo 
kalkulovanou cenou zmení na zmluvu 
s pevnou a konečnou cenou,
iii) prijatie opatrení na monitorovanie 
a kontrolu, ktorými ustanoví najmä 
schému zálohových platieb na úhradu 
nákladov,
iv) určenie príslušných zásad, nástrojov 
a postupov na plnenie zmlúv, najmä na 
účely zistenia a kontroly oprávnenosti 
nákladov vynaložených dodávateľom 
alebo jeho subdodávateľmi počas plnenia 
zmluvy a na účely pripojenia dodatkov 
k zmluve,
v) kontrola, či sa dodávateľ a jeho 
subdodávatelia riadia účtovnými normami 
stanovenými v zmluve a povinnosťou 
predložiť preukazné účtovné doklady,
vi) počas plnenia zmluvy nepretržite 
kontroluje účinnosť zásad, nástrojov 
a postupov uvedených v bode iv).
6. Dodatky
Verejný obstarávateľ a dodávatelia môžu
zmluvu zmeniť alebo doplniť dodatkom 
za predpokladu, že tento dodatok spĺňa 
všetky tieto podmienky:
a) nemení predmet zmluvy;
b) nenarúša ekonomickú rovnováhu 
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zmluvy;
c) nezavádza podmienky, ktoré by 
umožnili, ak by boli na začiatku stanovené 
v súťažných podkladoch, prijatie iných 
ako pôvodných uchádzačov, alebo výber 
inej ako pôvodne vybratej ponuky.
7. Zadanie zákazky subdodávateľom
a) Verejný obstarávateľ požiada každého 
uchádzača, aby zadal časť zákazky na 
jednotlivých úrovniach subdodávateľom –
spoločnostiam, ktoré nepatria k rovnakej 
skupine ako on, najmä novým účastníkom
a MSP.
b) Verejný obstarávateľ je povinný
vyjadriť požadovanú časť zákazky, ktorá 
má byť splnená subdodávateľsky, ako 
rozpätie minimálneho a maximálneho 
percentuálneho podielu. Pri určovaní
tohto podielu musí verejný obstarávateľ 
vziať do úvahy, že tieto podiely sú
primerané cieľu a hodnote zákazky, 
s prihliadnutím na povahu dotknutého 
odvetvia činnosti, najmä zistený stav 
hospodárskej súťaže a priemyselný 
potenciál.
c) Ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie, 
že zamýšľa nezadať žiadnu časť zákazky
subdodávateľom alebo zadať
subdodávateľom časť menšiu, ako je
minimum rozpätia uvedeného v písmene
b), predloží svoje dôvody pre verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
predloží tieto informácie Komisii.
d) Verejný obstarávateľ môže odmietnuť 
subdodávateľov, ktorých vybral záujemca 
vo fáze pridelenia pôvodnej zmluvy alebo
uchádzač počas plnenia zmluvy. Toto 
odmietnutie, ktoré môže byť založené len 
na kritériách výberu uchádzačov pre 
pôvodnú zmluvu, odôvodní písomne.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 14 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje a informácie programu Kopernikus 
sa sprístupnia na úplnom, otvorenom 
a bezplatnom základe, pričom sa na ne 
vzťahujú tieto obmedzenia:

Údaje a informácie programu Kopernikus 
sa sprístupnia na úplnom, otvorenom 
a bezplatnom základe pre všetky
zúčastnené členské štáty, pre núdzové
situácie a na účely rozvojovej pomoci. Vo
všetkých ostatných prípadoch sa prijme
politika platieb za údaje alebo sa uplatní
zásada vzájomnosti. Iné obmedzenia
politiky úplného, otvoreného
a bezplatného prístupu zahŕňajú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 14 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podmienky udeľovania licencií týkajúce 
sa údajov a informácií tretích strán;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia 
koncových používateľov, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, a 
zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných vesmírnych 
agentúr, s cieľom poskytnúť jej potrebné 

1. Komisii môžu pomáhať zástupcovia 
koncových používateľov, nezávislí 
odborníci, najmä v otázkach bezpečnosti, 
a zástupcovia príslušných národných 
agentúr, najmä národných/regionálnych
vesmírnych agentúr alebo ich združení, 
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technické a vedecké poznatky a spätnú 
väzbu používateľov.

s cieľom poskytnúť jej potrebné technické 
a vedecké poznatky a spätnú väzbu 
používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. S cieľom podporovať a uľahčovať
využívanie technológií pozorovania Zeme
miestnymi orgánmi a MSP Komisii
pomáha vyhradená sieť pre distribúciu 
údajov programu Kopernikus vrátane
národných a regionálnych orgánov, na 
ktorú dohliada výbor programu 
Kopernikus.
Zástupcovia ESA a prevádzkovateľov, 
ktorí sú poverení úlohami v rámci
programu, sa zúčastňujú ako
pozorovatelia na práci výboru programu 
Kopernikus za podmienok stanovených 
v jeho rokovacom poriadku.
Medzinárodné dohody uzavreté Úniou
môžu v prípade potreby stanoviť zapojenie
zástupcov tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií na práci
výboru programu Kopernikus za 
podmienok stanovených v jeho rokovacom
poriadku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 ods. 1 a v článku 18 
ods. 3 sa Komisii udeľuje od 1. januára 
2014 na dobu neurčitú.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 8, v článku 15 
ods. 1 a v článku 18 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie trvania programu.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V čase, keď znalosť informácií a ich vhodné využitie má významné geopolitické dôsledky, 
potrebuje mať Európa schopnosť samostatne vyhodnotiť svoju politiku spoľahlivo a včas. 
Program Kopernikus (nový názov pre GMES) je tou infraštruktúrou, európsky komplexný 
systém pozorovania Zeme. Návrh Komisie znamená začiatok prevádzkovej fázy satelitného 
usporiadania. Hlavným cieľom je prospech pre európskych občanov v rôznych oblastiach, 
najmä v oblasti životného prostredia a cieľov v oblasti zmeny klímy, pričom sa zachováva 
rozsah v civilnom rozmere, ale niektoré zo spornejších prvkov, ako je riadenie a politika
v oblasti dát, bude potrebné upraviť, aby zabezpečili hladký vývoj. Ak sa však Kopernikus
považuje za prioritu pre politiky v oblasti priemyslu a ochrany životného prostredia 
a program, ktorý je vlajkovou loďou, ako tvrdí Komisia, vynára sa otázka, prečo bol pôvodný
návrh rozpočtu zredukovaný o takmer 35 %. Napokon, sektor vesmíru ponúka významný 
počet pracovných miest, relevantnú výskumnú činnosť a samotný Kopernikus sľubuje 
návratnosť 3,2 EUR za každé použité euro: nie je už čas zamerať sa na rozšírenie európskeho
hospodárstva? Nie je teraz čas na veľké ekonomické projekty schopné vyviesť Európu 
z ťažkostí? V pozmeňujúcich návrhov spravodajca navrhuje preskúmať alternatívne 
organizačné modely a modely riadenia a financovania pre budúcnosť, aby sa zohľadnili
dlhodobé záväzky a vyvážené riadenie. Vzhľadom na to, že toto nariadenie už obsahuje 
ustanovenia o financovaní projektu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru – zásadného pre budúcu bezpečnosť európskych vesmírnych infraštruktúr 
a samostatných operácií, spravodajca sa domnieva, že výskumné činnosti súvisiace 
s programom Kopernikus sa budú v tejto novej fáze programu lepšie financovať z finančných
prostriedkov programu Horizont 2020 v oblasti vesmíru.

Väčšina pozmeňovacích návrhov má tendenciu zladiť štruktúru dokumentu 
s predchádzajúcimi predpismi a čerpať zo skúseností získaných v rámci procesu prijímania
programu Galileo: to platí konkrétne v prípade opatrení pre verejné zákazky a opis úlohy 
ESA, veľkého „partnera“ Európskej komisie v tomto úsilí. Spravodajca sa vo všeobecnosti 
pokúsil zohľadniť pozície rôznych zainteresovaných strán, vyvážiť text smerom 
k reprezentatívnejšiemu modelu pre priemysel a miestne orgány a zároveň zabezpečiť
zavedenie plánovanej infraštruktúry a splnenie strategických, priemyselných, hospodárskych
a spoločenských cieľov tohto programu. Za týmto účelom boli podniknuté kroky k podpore 
európskej konvergencie, väčšej transparentnosti a demokratickej zodpovednosti v rámci 
programu. Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie opatrenia na podporu konvergencie 
členských štátov pri používaní údajov a informácií programu a zabezpečení prístupu 
k technológiám a rozvoju služieb pozorovania Zeme. Zatiaľ čo Komisia nesie celkovú 
zodpovednosť a zodpovedá za koordináciu programu, delegovanie úloh má slúžiť na 
zjednodušenie zapojenia tretích strán. Posilnená úloha niektorých zainteresovaných strán 
v rozhodovacom procese by ohrozila etickú rovnováhu medzi tým, kto rozhoduje o pravidlách
účasti, a tým, kto sa zúčastňuje.
Napriek tomu je dôležité, aby Komisia podporovala širokú angažovanosť európskych 
verejných a súkromných subjektov, umožňovala rast stredných a nadväzujúcich odvetví
a uľahčovala vytváranie nových trhov. V tejto súvislosti spravodajca navrhuje zriadenie
špecializovanej siete distribúcie údajov programu Kopernikus zloženej z vnútroštátnych
a regionálnych orgánov na podporu využívania technológií pozorovania Zeme miestnymi 
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orgánmi a MSP.

Napokon, s vhodnou politikou v oblasti údajov má Kopernikus potenciál podporiť európsky
priemysel v oblastiach služieb pozorovania Zeme a služieb pre používateľov a pomôcť mu
získať vedúce postavenie na svetovom trhu. Politika úplného, otvoreného a bezplatného 
prístupu k údajom je dôležitou súčasťou nariadenia o programe Kopernikus, keďže Európania 
by v zásade nemali platiť dvakrát za rovnaké údaje. To, čo by sa malo považovať za vhodnú
politiku v oblasti údajov, však musí zohľadňovať strategické a hospodárske hľadisko
a nemalo by tiež brániť konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Vzájomnosť prístupu 
k údajom s tretími krajinami, ktoré nie sú zapojené do programu, je dôležitým prostriedkom 
na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Výnimky z tejto zásady by mali byť 
stanovené v prípade núdzových situácií a situácií týkajúcich sa civilnej bezpečnosti alebo tam, 
kde je zreteľná pridaná hodnota iných európskych politík, najmä v oblasti rozvojovej pomoci. 
Nariadenie predpokladá rokovanie Komisie s tretími stranami o dohodách o ostatných 
záležitostiach, čo umožňuje jednoduché zavedenie uplatňovania tejto zásady.


