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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
Copernicusprogrammet og ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0312/2),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 189, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0195/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-
0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at maksimere resultaterne og 
udnytte den viden og ekspertise, der er 
opnået gennem gennemførelsesfaserne af 
Copernicusprogrammet, bør der 
undersøges nye organisationsmodeller for 
fremtidig planlægning, som f.eks. et 
fælles rumteknologiinitiativ, en flerårig 
finansieringsplan udviklet med hjælp fra 
Den Europæiske Investeringsbank, som 
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sikrer økonomisk forpligtelse fra alle 
medlemsstaterne i 25 eller flere år eller, 
endelig, inddragelse af Det Europæiske 
GNSS-agentur (GSA) som den 
paraplyorganisation, der er ansvarlig for 
fremtidige faser af programmet.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem er mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

(13) Den internationale dimension af 
Copernicus er af særlig relevans i 
forbindelse med udvekslingen af data og 
informationer og adgangen til 
observationsinfrastruktur. Et sådant 
udvekslingssystem er, når det er baseret 
på reel gensidighed, mere 
omkostningseffektivt end 
dataindkøbsordninger, og det styrker 
programmets globale dimension.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Af hensyn til 
partnerskabsdimensionen i Copernicus og 
for at undgå overlapning af teknisk 
ekspertise bør gennemførelsen af 
programmet uddelegeres til enheder med 
den nødvendige tekniske og faglige 
kapacitet.

(17) Af hensyn til 
partnerskabsdimensionen i Copernicus og 
for at undgå overlapning af teknisk 
ekspertise bør gennemførelsen af 
programmet uddelegeres til enheder med 
den nødvendige tekniske og faglige 
kapacitet, hvis aktive rolle bør fremmes af 
Kommissionen.
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Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emne Emne og anvendelsesområde

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Unionens
jordobservationsprogram Copernicus, og 
der fastsættes regler for programmets
gennemførelse.

Ved denne forordning oprettes Unionens
jordobservations- og 
overvågningsprogram Copernicus, og der 
fastsættes regler for programmets
etablering, drift og ibrugtagning.

Copernicusprogrammet skal sikre 
kontinuitet med de aktiviteter, der er 
påbegyndt under GMES-programmet og 
skal omfatte følgende:
a) en servicekomponent, der sikrer 
adgang til oplysninger på følgende 
områder: atmosfæreovervågning, 
klimaændringsovervågning, beredskab, 
landovervågning, havovervågning og 
sikkerhed
b) en rumkomponent, der sikrer 
bæredygtige rumbaserede observationer 
af de i litra a) omhandlede 
tjenesteområder
c) en in situ-komponent, der sikrer
koordineret adgang til observationer via 
luftbårne, søbårne og jordbaserede anlæg, 
herunder ubemandede anlæg, for de i 
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litra a) omhandlede tjenesteområder og 
kalibrerings- og valideringsaktiviteter for 
rumbaserede jordobservationer.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle mål Mål

1. Generelle mål

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttelse af miljøet og støtte til 
civilbeskyttelse og sikkerhed

a) overvågning og beskyttelse af miljøet og 
støtte til civilbeskyttelse og sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremme af det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne og innovationskapacitet

Or. en



PR\1005871DA.doc 9/37 PE519.768v02-00

DA

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) fremme af nøgleteknologier og 
uafhængig adgang til miljøviden for Den 
Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oprindelige data og informationer 
produceret på grundlag af rumbaserede 
observationer samt fra tilgængelige in
situ-data ("Copernicusdata og 
-informationer"), skal være nøjagtige og 
pålidelige, leveres på lang sigt og på et 
bæredygtigt grundlag og opfylde de krav, 
der stilles af Copernicusbrugergrupper. 
Adgang til disse data skal være 
fuldstændig, åben og vederlagsfri, jf. dog 
de betingelser, der er fastsat i eller på 
grundlag af denne forordning.

2. Specifikke mål

Med henblik på at nå de generelle mål, 
der er beskrevet i stk. 1, har Copernicus 
følgende specifikke mål:
a) levere nøjagtige og pålidelige data og 
informationer, leveret på lang sigt og på 
et bæredygtigt grundlag og opfylde de 
krav, der stilles af 
Copernicusbrugergrupper, dvs. dem, der 
omfatter europæiske, nationale, regionale 
eller lokale enheder, der er pålagt et 
ansvar for definition, gennemførelse, 
håndhævelse eller overvågning af en 
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offentlig tjeneste eller politik på de 
områder, der er nævnt i artikel 4, nr. 1)
b) levere bæredygtig og pålidelig adgang 
til rumbaserede data og informationer fra 
en selvstændig EU-
jordobservationskapacitet og bygge på 
eksisterende europæiske og nationale 
aktiver og kapaciteter, som suppleres, når 
dette er nødvendigt
c) levere bæredygtig og pålidelig adgang 
til in situ-data på grundlag af den 
eksisterende kapacitet og globale 
observationssystemer og netværk.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved 
"Copernicusbrugergrupper" de 
europæiske nationale, regionale eller 
lokale organer, der er pålagt et ansvar for 
definition, gennemførelse, håndhævelse 
eller overvågning af en offentlig tjeneste 
eller politik på de områder, der er nævnt i 
artikel 4, nr.. 1).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gennemførelsen af de mål, der er 
anført i stk. 1, måles ved hjælp af 

3. Indikatorer
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følgende indikatorer:
Gennemførelsen af de mål, der er anført i 
afsnit 1 og 2, måles ved hjælp af følgende 
indikatorer:

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fuldførelsen af ruminfrastrukturen i 
form af deployerede satellitter og leverede 
data

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) efterspørgsel efter Copernicusdata og
-informationer målt på antallet af 
brugere, mængden af hentede data og 
informationer samt udviklingen med 
hensyn til udbredelsen blandt EU-
institutioner, nationale, regionale eller 
lokale myndigheder og organer

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra a c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) anvendelse af Copernicusdata og 
-informationer fra EU-institutioners og 
organers side, internationale 
organisationer, ibrugtagningsniveau og 
tilfredshed og fordele for EU's borgere

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsindtrængning og 
konkurrenceevnen for europæiske
virksomheder i efterfølgende led

b) markedsindtrængning, etablering af nye 
markeder og konkurrenceevnen for 
europæiske virksomheder i efterfølgende 
led

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Særlige målsætninger
1. For at nå de generelle mål, der er 
anført i artikel 2, skal 
Copernicusprogrammet behandle 
brugernes behov og levere de 
operationelle tjenester, der er nævnt i 
artikel 4, nr. 1). Gennemførelsen af dette 
mål måles på anvendelsen af data og 
informationer målt på udviklingen i antal 
brugere, omfanget af hentede data og 
værdiforøgede informationer samt 
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udviklingen med hensyn spredningen 
blandt medlemsstaterne.
2. Copernicusprogrammet skal levere en 
bæredygtig og pålidelig adgang til 
rumbaserede observationer fra en 
selvstændig EU-jordobservationskapacitet 
og bygge på eksisterende aktiver og 
kapaciteter, som suppleres, når dette er 
nødvendigt. Gennemførelsen af dette mål 
vurderes som fuldførelsen af 
ruminfrastrukturen i form af deployerede 
satellitter og leverede data.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Copernicustjenesternes omfang Copernicusdrift
Afsnit I – Tjenester

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Copernicustjenesterne, jf. artikel 3, stk. 1,
vil omfatte:

Copernicustjenesterne, jf. artikel 1, litra a),
vil omfatte:

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Atmosfæreovervågningstjenesten skal 
levere informationer om luftkvaliteten på 
europæisk plan og om den kemiske 
sammensætning af atmosfæren på 
verdensplan. Den skal navnlig levere 
informationer til 
luftkvalitetsovervågningssystemer på lokalt 
og nationalt plan og bør bidrage til 
overvågningen af atmosfæriske kemiske 
klimavariabler.

a) Atmosfæreovervågningstjenesten skal 
levere informationer om luftkvaliteten på 
europæisk plan og om den kemiske 
sammensætning af atmosfæren på 
verdensplan, navnlig observation af 
skovenes løvtag og landbrugspraksis. Den 
skal navnlig levere informationer til 
luftkvalitetsovervågningssystemer på lokalt 
og nationalt plan, navnlig vedrørende 
temperaturmønstre, og bør bidrage til 
overvågningen af atmosfæriske kemiske 
klimavariabler.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Havovervågningstjenesten skal levere 
informationer om tilstande og dynamikker i 
de fysiske havøkosystemer for såvel 
verdenshavenes som for de europæiske 
regionale havområders vedkommende.

b) Havovervågningstjenesten skal levere 
informationer om tilstande og dynamikker i 
de fysiske havøkosystemer for såvel 
verdenshavenes som for de europæiske 
regionale havområders vedkommende, 
med særligt fokus på affaldskilder.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tjenester skal drives på en 
gennemførlig, omkostningseffektiv og 
decentral måde. Hvor det er relevant, skal 
de på EU-plan integrere eksisterende 
rum-, in situ- og referencedata og 
kapacitet i medlemsstaterne, hvorved 
overlapning undgås.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udviklingsaktiviteter, der består i at 
forbedre kvaliteten og ydeevnen af de 
operationelle tjenester, herunder deres 
udvikling og tilpasning, og til at undgå 
eller afbøde de operationelle risici.

2. Udviklingsaktiviteter

Forbedring af kvaliteten og ydeevnen af 
de operationelle tjenester, herunder deres 
udvikling og tilpasning, og til at undgå 
eller afbøde de operationelle risici.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtteaktiviteter, der består af 
foranstaltninger til fremme af brugen af 
operationelle tjenester og downstream-
applikationer samt kommunikations- og 
formidlingsaktiviteter.

3. Støtteaktiviteter
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Foranstaltninger til fremme af brugen af 
Copernicus operationelle tjenester, 
herunder kommunikations- og 
formidlingsaktiviteter, udvikling af 
standardprocedurer for at integrere 
Copernicusdata og informationer i 
brugeres arbejdsgange:
a) af offentlige myndigheder, der er pålagt 
et ansvar for definition, gennemførelse, 
håndhævelse eller overvågning af en 
offentlig tjeneste eller politik på de 
områder, der er nævnt i stk. 1.
b) af andre brugere og downstream-
applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5
Rumkomponenten

Afsnit II – Rumkomponenten

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Copernicusrumkomponenten skal levere 
rumbaserede observationer med henblik på 
at opfylde de mål, der er nævnt i artikel 2
og 3, og primært betjene de operationelle 
tjenester, der er nævnt i artikel 4, nr. 1). 
Copernicusrumkomponenten omfatter 
følgende aktiviteter.

Copernicusrumkomponenten skal levere 
rumbaserede observationer med henblik på 
at opfylde de mål, der er nævnt i artikel 2, 
og primært betjene de operationelle 
tjenester, der er nævnt i artikel 4, nr. 1). 
Copernicusrumkomponenten omfatter 
følgende aktiviteter.
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Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– drift af Copernicusruminfrastrukturen, 
herunder missionstildeling til satellitter, 
overvågning og kontrol af satellitter samt 
modtagelse og behandling, arkivering og 
formidling af data og løbende kalibrering 
og validering

– afslutning, vedligeholdelse og drift af
Copernicusmissioner, herunder 
missionstildeling til satellitter, overvågning 
og kontrol af satellitter samt modtagelse og 
behandling, arkivering og formidling af 
data og løbende kalibrering og validering

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– identifikation af huller i observationerne
og specificering af nye rummissioner på 
grundlag af brugerkrav

– identifikation af huller i observationerne 
og specificering af nye rummissioner på 
grundlag af brugerkrav og eksisterende 
eller planlagt ruminfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6
In situ-komponenten

Afsnit III – In situ-komponenten
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Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) identificering og håndtering af huller 
i in situ-observationerne, som ikke kan 
udfyldes af eksisterende infrastruktur og 
netværk.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den finansielle tildeling for 
Copernicusprogrammet kan også anvendes 
til at dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er direkte 
nødvendige for forvaltningen af 
Copernicusprogrammet og opfyldelsen af 
dets målsætninger, herunder især 
undersøgelser, møder, informations- og 
kommunikationsaktiviteter, samt udgifter i 
tilknytning til it-net, der fokuserer på 
informationsbehandling og udveksling af 
data. Ressourcer tildelt til 
kommunikationsforanstaltninger i 
henhold til denne forordning kan også 
bidrage forholdsmæssigt til at dække den 
institutionelle kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter.

3. Den finansielle tildeling for 
Copernicusprogrammet kan også anvendes 
til at dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er direkte 
nødvendige for forvaltningen af 
Copernicusprogrammet og opfyldelsen af 
dets målsætninger, herunder især 
undersøgelser, møder, informations- og 
kommunikationsaktiviteter, samt udgifter i 
tilknytning til it-net, der fokuserer på 
informationsbehandling og udveksling af 
data.

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens arbejdsprogram Organisatoriske rammer
1. Kommissionens rolle

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 8 –

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et 
arbejdsprogram i henhold til artikel 84 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, 
stk. 3, i nærværende forordning.

1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for Copernicusprogrammet. Den 
fastlægger prioriteter og målsætninger for 
programmet og fører tilsyn med
gennemførelsen, herunder især med 
omkostninger, tidsplan og ydeevne, og 
giver medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet alle relevante oplysninger 
vedrørende programmet via en årlig 
rapport om gennemførelsesresultaterne.
2. Kommissionen samarbejder med 
medlemsstaterne for at forbedre 
udvekslingen af data og informationer 
mellem dem og øge mængden af data og 
informationer, som stilles til rådighed for 
Copernicusprogrammet.
3. Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger for at fremme 
konvergensen mellem medlemsstaterne i 
anvendelsen af Copernicusdata og 
-informationer og deres adgang til 
teknologi og udvikling inden for 
jordobservation. Sådanne 
foranstaltninger må ikke forvride 
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konkurrencen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2.
4. Kommissionen forvalter på Unionens 
vegne og inden for sit kompetenceområde 
forbindelserne med tredjelande og 
internationale organisationer og 
varetager koordineringen af 
Copernicusprogrammet med aktiviteter på 
nationalt plan, EU-plan og internationalt 
plan.
5. Kommissionen koordinerer 
medlemsstaternes bidrag med henblik på 
den operationelle levering af tjenester og 
den langsigtede tilgængelighed af data fra 
observationsinfrastrukturer, der er 
nødvendige for tjenesternes drift.
6. Kommissionen sikrer, at der er 
sammenhæng og konsistens i 
Copernicusprogrammet ved at skabe de 
passende forbindelser med relevante EU-
politikker, -instrumenter, -programmer og 
–aktioner for at sikre, at de drager fordel 
af Copernicustjenesterne.
7. Kommissionen opretholder en 
gennemsigtig og regelmæssig inddragelse 
og høring af brugerne, der gør det muligt 
at identificere brugerbehov og overvåge 
deres tilfredshed på EU-plan og nationalt 
plan. Med henblik herpå kontrollerer 
Copernicusudvalget, som er omhandlet i 
artikel 20, stk. 1, en særlig 
Copernicusinfrastruktur for 
datadistribution baseret på et netværk af 
nationale/regionale knudepunkter, der 
arbejder for at garantere og koordinere 
distributionen af data.
8. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel
21 om fastlæggelse af de datakrav, der er 
nødvendige for de operationelle tjenester, 
og træffer foranstaltninger med henblik 
på deres udvikling.
9. Kommissionen stiller de finansielle 
midler til finansiering af 
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Copernicusprogrammet til rådighed.
10. Kommissionen træffer passende 
foranstaltninger til at sikre fuld deltagelse 
af private ressourcer til støtte af 
Copernicusprogrammer, hvorved der 
muliggøres en stigning i midt- og 
downstreamsektorer.
11. Kommissionen fremmer et langsigtet 
stabilt investeringsmiljø og hører 
interesserede parter, når den træffer 
beslutning om at ændre produkter i både 
de data- og informationstjenester, der er 
dækket af Copernicusforordningen.
12. Kommissionen støtter en vidtrækkende 
informationskampagne for lokale 
myndigheder for Copernicusdata og 
tjenester, idet den f.eks. understreger 
deres betydning med henblik på territorial 
forvaltning og offentlige politikker. Inden 
for den ramme bør en fuldstændig 
oversigt over eksisterende EU-
miljølovgivning udfærdiges, navnlig over
direktiver som f.eks. INSPIRE eller 
luftkvalitet, til hvis gennemførelse lokale 
myndigheder har behov for 
Copernicusdata.
13. Kommissionen vedtager et 
arbejdsprogram i henhold til artikel 84 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, 
stk. 3, i nærværende forordning.

2) Den Europæiske Rumorganisations 
rolle
1. Kommissionen indgår i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c) i forordning (EF, Euratom) nr. 
966/2012 en uddelegeringsaftale med Den 
Europæiske Rumorganisation, som 
fastlægger de generelle betingelser for 
opgaver, som Kommissionen skal overlade 
til Den Europæiske Rumorganisation med 
hensyn til:
a) konstruktion, udvikling og indkøb af 
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rumkomponenten i Copernicussystemet,
b) definition af systemarkitekturen i 
rumkomponenten på grundlag af 
brugerkrav,
c) forvaltning af de midler, der 
administreres,
d) overvågnings- og kontrolprocedurer.
En sådan uddelegeringsaftale skal 
forelægges Copernicusudvalget til
gennemsyn og skal meddeles Europa-
Parlamentet.
Den Europæiske Rumorganisation skal 
give Kommissionen systematiske 
oplysninger om planer, omkostninger og 
tidsplaner, som viser korrigerende 
indgreb, der skal foretages i tilfælde af en 
afvigelse mellem planlagte budgetter, 
udførelsen og tidsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Samarbejdet med medlemsstaterne
1. Kommissionen samarbejder med 
medlemsstaterne for at forbedre 
udvekslingen af data og informationer 
mellem dem og øge mængden af data og 
informationer, som stilles til rådighed for 
Copernicusprogrammet
2. Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger for at fremme 
konvergensen mellem medlemsstaterne i 
anvendelsen af Copernicusdata og 
-informationer og deres adgang til 
teknologi og udvikling inden for 
jordobservation. Sådanne 
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foranstaltninger må ikke medføre 
forvridning af den frie konkurrence. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 20, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Kommissionens rolle
1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for Copernicusprogrammet. Den 
fastlægger prioriteter og målsætninger for 
programmet og fører tilsyn med 
gennemførelsen, herunder især med 
omkostninger, tidsplan og ydeevne.
2. Kommissionen forvalter på Unionens 
vegne og inden for sit kompetenceområde 
forbindelserne med tredjelande og 
internationale organisationer og 
varetager koordineringen af 
Copernicusprogrammet med aktiviteter på 
nationalt plan, EU-plan og internationalt 
plan.
3. Kommissionen koordinerer 
medlemsstaternes bidrag med henblik på 
den operationelle levering af tjenester og 
den langsigtede tilgængelighed af data fra 
observationsinfrastrukturer, der er 
nødvendige for tjenesternes drift.
4. Kommissionen sikrer, at der er 
sammenhæng og konsistens i 
Copernicusprogrammet med andre 
relevante EU-politikker, -instrumenter, 
-programmer og aktioner.
5. Kommissionen opretholder en 
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gennemsigtig og regelmæssig inddragelse 
og høring af brugerne, der gør det muligt 
at identificere brugerbehov på EU-plan og 
nationalt plan.
6. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
21 om fastlæggelse af de datakrav, der er 
nødvendige for de operationelle tjenester, 
og træffer foranstaltninger med henblik 
på deres udvikling.
7. Kommissionen stiller de finansielle 
midler til finansiering af 
Copernicusprogrammet til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud
– når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise –
overdrage gennemførelsen af opgaver, der 
er beskrevet i artikel 4, til kompetente EU-
organer. Sådanne organer er bl.a.:

1. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegationsaftaler delvis eller fuldt ud –
når dette er behørigt begrundet i 
foranstaltningens særlige karakter og et 
EU-organs specifikke ekspertise, mandat, 
drifts- og forvaltningskapacitet –
overdrage gennemførelsen af opgaven, der 
er beskrevet i artikel 3 til kompetente EU-
organer. Sådanne organer er bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsyn med operatører Offentlige indkøb
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Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klager over operatørers tildeling af 
kontrakter og tilskud i forbindelse med 
gennemførelsen af delegationsaftalen 
eller arbejdsprogrammet kan forelægges 
for Kommissionen. Sådanne klager må 
dog kun vedrøre forsætlig forsømmelse og 
grov uagtsomhed eller svig og kun 
indgives, efter at alle retsmidler mod 
operatøren er udtømt.

Generelle bestemmelser, der finder 
anvendelse på offentlige indkøb

Generelle principper
1. Med forbehold af foranstaltninger, der 
er nødvendige for at beskytte Unionens 
væsentlige sikkerhedsinteresser eller den 
offentlige sikkerhed eller for at overholde 
Unionens eksportkontrolkrav, finder 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
især vedrørende de generelle principper 
om åben adgang og loyal konkurrence i 
hele den industrielle forsyningskæde, 
udbud på baggrund af gennemsigtig og 
rettidig information, klar meddelelse om 
gældende regler for offentlige indkøb, 
udvælgelses- og tildelingskriterier og 
andre relevante oplysninger, så der er lige 
vilkår for alle potentielle tilbudsgivere, 
anvendelse på Copernicusprogrammet.
2. Ved indkøbsproceduren forfølges 
følgende mål af de ordregivende 
myndigheder i deres udbud:
a) fremme en bred og åben deltagelse fra 
virksomhedernes side i hele Unionen, 
navnlig nytilkomne og SMV'er, herunder 
ved at tilskynde tilbudsgiverne til at 
anvende underentrepriser
b) undgå eventuelt misbrug af 
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markedsdominans og afhængighed af 
enkelte leverandører
c) drage fordel af den offentlige sektors 
forudgående investeringer og erfaringer 
samt virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 
programmets indledende fase, samtidig 
med at det sikres, at konkurrencebaserede 
udbudsregler overholdes
d) anvende flere leverandører, når det er 
hensigtsmæssigt, for at sikre en bedre 
overordnet kontrol med programmet, 
omkostningerne og tidsplanen
e) når det er hensigtsmæssigt tage hensyn 
til de samlede omkostninger i hele 
livscyklussen for det produkt, den tjeneste 
eller det arbejde, der er sendt i udbud, 
men ikke kun underkaste værdien 
omkostningshensyn.
De enkelte bestemmelser
1. Sikring af rimelige konkurrencevilkår
Den ordregivende myndighed træffer de 
nødvendige foranstaltninger til sikring af 
ensartede konkurrencevilkår, når en 
virksomhed tidligere har deltaget i 
aktiviteter i tilknytning til aktiviteterne i 
udbuddet, og når dette:
a) kan medføre betydelige fordele for 
denne virksomhed for så vidt angår intern 
viden og således kan skabe bekymring om 
overholdelse af princippet om 
ligebehandling eller
b) påvirker de normale konkurrencevilkår 
eller den upartiskhed og objektivitet, som 
gælder ved tildeling eller opfyldelse af 
kontrakter.
Disse foranstaltninger må ikke hindre 
loyal konkurrence eller bringe 
ligebehandling og fortroligheden af de 
informationer, der indsamles om 
virksomhederne, deres 
forretningsforbindelser og 
omkostningsstruktur, i fare. I den 
forbindelse tager foranstaltningerne 
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hensyn til kontraktens art og 
bestemmelser.
2. Informationssikkerhed
I forbindelse med kontrakter, hvortil der 
anvendes, som kræver, og/eller som 
indebærer klassificerede oplysninger, 
anfører den ordregivende myndighed i 
udbudsdokumenterne alle nødvendige 
foranstaltninger og krav med henblik på 
at varetage sikkerheden af disse 
oplysninger på det krævede niveau.
3. Forsyningssikkerhed
Den ordregivende myndighed specificerer 
i udbudsdokumenterne sine krav i forhold 
til forsyningssikkerhed eller levering af 
tjenester til gennemførelse af kontrakten.
4. Kontrakter med betingede ordrer
a) Den ordregivende myndighed kan 
indgå en kontrakt med betingede ordrer.
b) En kontrakt med betingede ordrer 
består af en fast ordre, der ledsages af en 
budgetmæssig forpligtelse, som resulterer 
i et fast tilsagn om udførelse af det 
arbejde, de leverancer samt tjenester, der 
gælder for denne ordre, og en eller flere 
ordrer, der både budgetmæssigt og 
gennemførelsesmæssigt er betingede. I 
udbudsbetingelserne redegøres for de 
elementer, der gælder for kontrakter med 
betingede ordrer. Heri defineres navnlig 
kontraktens genstand, pris eller grundlag 
for beregning heraf og bestemmelser 
vedrørende præstation af bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser 
for hver ordre.
c) Ydelserne i den faste del af kontrakten 
skal udgøre et samlet hele. Det samme 
gælder for ydelserne i forbindelse med 
hver betinget ordre, idet der tages hensyn 
til ydelserne i alle foregående ordrer.
d) Hver betinget ordre gennemføres på 
grundlag af en afgørelse truffet af den 
ordregivende myndighed, som meddeles 
kontrahenten på de betingelser, der er 
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fastsat i kontrakten. Hvis en betinget 
ordre bekræftes med forsinkelse eller ikke 
bekræftes, kan kontrahenten, hvis det er 
fastsat i kontrakten, og under de 
betingelser, kontrakten fastsætter, 
modtage godtgørelse i form af ventepenge 
eller skadeserstatning.
e) Når den ordregivende myndighed i 
forbindelse med en bestemt ordre 
konstaterer, at de i den pågældende ordre 
aftalte arbejder, varer eller tjenester ikke 
er gennemført, kan den kræve erstatning 
og ophæve kontrakten, hvis det 
foreskrives i kontrakten og i henhold til 
dens betingelser.
5. Kontrakter på regningsbasis
a) Den ordregivende myndighed kan 
vælge en kontrakt, der helt eller delvist 
indgås på regningsbasis, med en 
maksimal beløbsgrænse, og på de 
betingelser, der er fastsat i litra b).
Den pris, som skal betales for sådanne 
kontrakter, består af en godtgørelse af de 
samlede faktiske udgifter, som 
kontrahenten har afholdt i henhold til 
kontrakten, såsom udgifter til arbejdsløn, 
materialer, forbrugsmaterialer, 
anvendelse af udstyr og infrastrukturer, 
som kræves for at opfylde kontrakten. Til 
disse udgifter lægges enten et fast beløb, 
der dækker avancer og 
generalomkostninger eller et beløb, der 
dækker generalomkostninger, og en 
kontraktpræmie på basis af resultater og 
overholdelse af tidsplanen.
b) Den ordregivende myndighed kan 
vælge en kontrakt, der helt eller delvist 
indgås på regningsbasis, når det objektivt 
er umuligt præcist at angive en fast pris, 
og hvis det med rimelighed kan påvises, at 
en sådan fast pris ville blive unormalt høj 
på grund af usikkerhed i forbindelse med 
kontraktens gennemførelse af følgende 
årsager:
i) kontrakten indeholder meget komplekse 



PR\1005871DA.doc 29/37 PE519.768v02-00

DA

elementer eller omfatter anvendelse af ny 
teknologi, hvilket medfører betydelig 
teknisk usikkerhed eller
ii) de aktiviteter, som aftalen vedrører, 
skal af operationelle årsager indledes 
uden forsinkelse, selv om det endnu ikke 
er muligt at fastsætte en fast og endelig 
pris, eftersom der foreligger betydelige 
usikkerhedsmomenter, eller kontraktens 
gennemførelse delvist afhænger af 
gennemførelsen af andre kontrakter.
c) Prisloftet i kontrakter, der helt eller 
delvist indgås på regningsbasis, er det 
maksimale beløb, der kan udbetales. Det 
må kun overskrides i behørigt begrundede 
tilfælde, og hvis den ordregivende 
myndighed på forhånd har givet sit 
samtykke.
d) I dokumenterne vedrørende kontrakter, 
der helt eller delvist indgås på 
regningsbasis, angives følgende:
i) kontraktens art, dvs. at der er tale om en 
kontrakt, der helt eller delvist er indgået 
på regningsbasis, idet der er fastsat et 
prisloft
ii) i forbindelse med en kontrakt, der 
delvist indgås på regningsbasis, hvilke 
kontraktelementer der er omfattet af en 
refusion på regningsbasis
iii) prisloftet
iv) kriterier for tildeling, der navnlig skal 
gøre det muligt at vurdere rimeligheden af 
det foreløbige budget, hvilke 
omkostninger der er støtteberettigede, 
reglerne for beregning af disse 
omkostninger og den fortjeneste, der er 
nævnt i buddet
v) den type tillæg, som i henhold til stk. 1 
skal anvendes på udgifterne
vi) de bestemmelser og procedurer, der er 
afgørende for, om den bydendes anslåede 
omkostninger til kontraktens 
gennemførelse er støtteberettigede i 
overensstemmelse med principperne i litra 
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c)
vii) de regnskabsregler, som de bydende 
skal følge
viii) for kontrakter, der delvist er indgået 
på regningsbasis, og som skal konverteres 
til kontrakter med en fast og endelig pris, 
parametrene for denne konvertering.
e) Omkostninger, som er indgået af 
kontrahenten under gennemførelsen af en 
kontrakt, der helt eller delvist er indgået 
på regningsbasis, er kun støtteberettigede, 
hvis de:
i) reelt er afholdt i kontraktperioden, med 
undtagelse af udgifter til udstyr, 
infrastrukturer og immaterielle 
anlægsaktiver, der er nødvendige for 
kontraktens gennemførelse, og hvor op til 
den samlede købsværdi anses for at være 
støtteberettiget
ii) er anført i det anslåede budget,
eventuelt ændret ved tillægskontrakter til 
den oprindelige kontrakt
iii) er nødvendige for kontraktens 
gennemførelse
iv) er afholdt i forbindelse med 
kontraktens gennemførelse og kan 
tilskrives denne
v) kan identificeres, kontrolleres og er 
registreret i kontrahentens regnskaber og 
fastlagt i overensstemmelse med de 
regnskabsstandarder, som er nævnt i 
udbudsbetingelserne og kontrakten
vi) opfylder kravene i den gældende 
skatte- og sociallovgivning
vii) ikke afviger fra betingelserne i 
kontrakten
viii) er rimelige og berettigede og 
overholder kravene til forsvarlig 
økonomisk forvaltning, navnlig med 
hensyn til økonomisk ansvarlighed og 
omkostningseffektivitet.
Kontrahenten er ansvarlig for registrering 
af sine omkostninger, korrekt bogføring 
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og yderligere dokumentation til påvisning 
af, at de omkostninger, der kræves 
dækket, er i overensstemmelse med 
principperne i nærværende artikel. De 
omkostninger, som ikke kan begrundes af 
kontrahenten, er ikke støtteberettigede, og 
ansøgningen om godtgørelse afvises.
f) Den ordregivende myndighed er 
ansvarlig for følgende opgaver med 
henblik på at sikre, at kontrakter, der 
indgås på regningsbasis, gennemføres 
korrekt:
i) den fastsætter det mest realistiske 
prisloft og sikrer tilstrækkelig fleksibilitet, 
således at der kan tages hensyn til de 
tekniske usikkerhedsfaktorer
ii) den konverterer kontrakter, der delvist 
indgås på regningsbasis, til 
fastpriskontrakter, så snart det under 
kontraktens gennemførelse er muligt at 
fastsætte en fast og endelig pris, og skal i 
denne forbindelse fastsætte parametrene 
for konvertering af kontrakter, der er 
indgået på regningsbasis, til endelige 
fastpriskontrakter
iii) den vedtager opfølgnings- og 
kontrolforanstaltninger, som navnlig 
omfatter en foreløbig oversigt over 
forventede udgifter
iv) den fastsætter passende principper, 
værktøjer og procedurer for 
gennemførelse af kontrakter, navnlig med 
henblik på at identificere og kontrollere, 
om de omkostninger, der er indgået af 
kontrahenten eller underkontrahenterne 
under gennemførelsen af kontrakten, er 
refusionsberettigede, og med henblik på 
anvendelse af tillægskontrakter til den 
pågældende kontrakt
v) den kontrollerer, at kontrahenten og 
underkontrahenterne følger de 
regnskabsstandarder, som er nævnt i 
kontrakten, og kravet om at fremlægge 
regnskabsbilag med beviskraft
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vi) den sikrer løbende under hele 
kontraktens gennemførelse, at de 
principper, værktøjer og procedurer, som 
er nævnt i nr. iv), er effektive.
6. Tillægskontrakter
Den ordregivende myndighed og 
kontrahenterne kan ændre kontrakten ved 
et tillæg, når alle nedenstående 
betingelser er opfyldt:
a) kontraktens genstand forbliver uændret
b) den økonomiske ligevægt i kontrakten 
forstyrres ikke
c) der indføres ikke betingelser, der, hvis 
de var fremgået af den oprindelige 
tildelingsprocedure, ville have gjort det 
muligt for andre tilbudsgivere end de 
oprindeligt antagne at deltage eller ville 
have gjort det muligt at acceptere et andet 
bud end det, som oprindeligt blev antaget.
7. Underentrepriser
a) Den ordregivende myndighed kræver, 
at tilbudsgiveren giver en del af 
kontrakten i underentreprise ved hjælp af 
konkurrencebaserede udbud på de 
relevante niveauer af underentreprise til 
andre virksomheder end dem, der tilhører 
tilbudsgiverens virksomhedsgruppe, 
navnlig til nytilkomne og SMV'er.
b) Den ordregivende myndighed 
udtrykker den krævede del af kontrakten, 
der skal gives i underentreprise, i en 
ramme fra en minimumsprocentsats til en 
maksimumsprocentsats. Når den 
ordregivende myndighed fastsætter disse 
procentsatser, skal den tage hensyn til, at 
sådanne procentsatser skal stå i forhold til 
kontraktens genstand og værdi, idet den 
tager hensyn til arten af den berørte 
erhvervssektor, herunder 
konkurrenceniveauet og det 
erhvervsmæssige potentiale.
c) Hvis tilbudsgiveren i sit tilbud angiver, 
at denne ikke agter at give nogen del af 
kontrakten i underentreprise eller give en 
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mindre del end minimumsprocentsatsen i 
rammen i litra b) i underentreprise, 
meddeler han den ordregivende 
myndighed grundene hertil. Den 
ordregivende myndighed forelægger 
Kommissionen disse oplysninger.
d) Den ordregivende myndighed kan 
afvise de underentreprenører, som er 
udvalgt af tilbudsgiveren under 
proceduren for tildeling af 
hovedkontrakten eller af den valgte 
leverandør under udførelse af kontrakten
Myndigheden begrunder afvisningen 
skriftligt, som under alle omstændigheder 
kun kan ske på grundlag af de kriterier, 
der fandt anvendelse ved udvælgelsen af 
tilbudsgiverne til hovedkontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Copernicusdata og -informationer gøres 
tilgængelige på en fuldstændig, åben og 
gratis basis, dog med følgende
begrænsninger:

Copernicusdata og -informationer gøres 
tilgængelige på en fuldstændig, åben og 
gratis basis for alle deltagende 
medlemsstater, for nødsituationer og til 
udviklingsbistandsformål: I alle andre 
tilfælde skal der vedtages en politik om 
betaling for data, eller der skal anvendes 
et gensidighedsprincip. Andre
begrænsninger for fuldstændig, åben og 
gratis-politikken er:

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a



PE519.768v02-00 34/37 PR\1005871DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) licensbetingelser knyttet til tredjeparts 
data og informationer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne, 
uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, og af repræsentanter 
for de relevante nationale myndigheder, 
især nationale rumagenturer, til at levere 
den nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

1. Kommissionen kan bistås af 
repræsentanter for slutbrugerne, 
uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, og af repræsentanter 
for de relevante nationale myndigheder, 
især nationale/regionale rumagenturer
eller disses foreninger, til at levere den 
nødvendige tekniske og videnskabelige 
ekspertise og brugerfeedback.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at fremme og lette 
både lokale myndigheders og SMV'ers 
anvendelse af jordobservationsteknologier 
bistås Kommissionen af et særligt netværk 
for distribution af Copernicusdata, 
herunder nationale og regionale organer, 
som kontrolleres af Copernicusudvalget.
Repræsentanter for Den Europæiske 
Rumorganisation og for de operatører, 
der har fået overdraget opgaver under 
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programmet, inddrages som observatører 
på vilkår, der fastsættes i udvalgets 
forretningsorden.
Internationale aftaler, der indgås af EU, 
kan indeholde bestemmelser om, at 
repræsentanter for tredjelande eller 
internationale organisationer i givet fald 
kan deltage i arbejdet i 
Copernicusudvalget på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjlelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, og artikel 18, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 
2014.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 8, artikel 15, 
stk. 1, og artikel 18, stk. 3, tillægges 
Kommissionen i den tid, programmet 
varer

Or. en
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BEGRUNDELSE

På et tidspunkt, hvor kontrol og korrekt anvendelse af oplysninger har vigtige geostrategiske 
konsekvenser, har Europa brug for at have kapacitet til uafhængigt at vurdere sine politiske 
tiltag på en pålidelig måde i rette tid. Copernicusprogrammet (det nye navn for GMES) er den 
infrastruktur, det europæiske omfattende jordobservationssystem. Kommissionens forslag 
signalerer ankomsten af satellitsystemets driftsfase. Den primære målsætning er at give 
europæiske borgere fordele på en række forskellige områder, specielt med henblik på miljø-
og klimaændringer, samtidig med at programmets anvendelsesområde holdes inden for den 
civile dimension, og dog er der behov for, at nogle af de mere kontroversielle elementer, som 
forvaltning og datapolitik, uddybes for at sikre en jævn udvikling. Faktisk kan man, hvis 
Copernicus anses for at være en prioritet for både industri- og miljøpolitik, et 
flagskibsprogram som hævdet af Kommissionen, undre sig over, hvorfor det første 
budgetforslag er blevet reduceret med næsten 35 %. Rumsektoren medfører trods alt et 
væsentligt antal arbejdspladser og udgør en relevant forskningsaktivitet, og Copernicus alene 
giver løfte om et afkast på 3,2 EUR for hver euro, der bruges. Er det så ikke nu, der skal sigtes 
på at udvide den europæiske økonomi? Er det ikke nu, det er tid til store økonomiske 
projekter, der er i stand til at føre Europa ud af sølet? I ændringsforslagene foreslår 
ordføreren, at man ser på alternative organisatoriske og forvaltningsmæssige modeller samt 
finansieringsmodeller for fremtiden for at tage højde for langsigtet engagement og 
afbalanceret forvaltning. I betragtning af at forordningen allerede omfatter bestemmelser om 
en budgetpost til projektet for overvågning og sporing i rummet – der er afgørende for den 
fremtidige sikkerhed for europæiske rumbaserede infrastrukturer og uafhængige operationer, 
mener ordføreren, at det er bedre, at forskningsaktiviteter vedrørende Copernicus finansieres 
af rummidlerne i Horisont 2020, i denne nye fase af programmet. 

Der er en tendens til, at størstedelen af ændringsforslagene sikrer overensstemmelse mellem 
strukturen i dokumentet og strukturen i tidligere forordninger og til at trække på den erfaring, 
der er modnet inden for vedtagelsesprocessen for Galileoprogrammet. Det gælder især for 
foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb og beskrivelsen af den rolle, som Den 
Europæiske Rumorganisation, Europa-Kommissionens store "partner", spiller i disse 
bestræbelser. Generelt har ordføreren forsøgt at medtage forskellige interessenters holdninger 
og balancere teksten hen imod en mere repræsentativ model for industrien og lokale 
myndigheder, samtidig med at det også sikres, at infrastrukturen bliver anvendt som planlagt, 
og at programmets strategiske, industrielle, økonomiske og samfundsmæssige mål forfølges. 
Til dette formål er der taget skridt til at fremme europæisk konvergens, større 
gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed i programmet; Kommissionen har beføjelse til 
at vedtage gennemførelsesforanstaltninger for at fremme konvergensen mellem 
medlemsstaterne i anvendelsen af Copernicusdata og -informationer og garantere deres 
adgang til teknologi og udvikling af jordobservationstjenester. Mens Kommissionen vil stå til 
regnskab for det generelle ansvar og koordineringen af programmet, forudses der delegering 
af opgaver for at lette inddragelsen af tredjeparter. En styrkelse af rollen for nogle 
interessenter i beslutningstagningsarkitekturen ville bringe den etiske balance imellem, hvem 
der træffer beslutning om reglerne for deltagelse og hvem, der deltager, i fare. 
Ikke desto mindre er det vigtigt, at Kommissionen fremmer et udbredt engagement fra 
europæiske offentlige og private interessenters side, muliggør vækst i midt- og 
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downstreamsektorer og letter oprettelsen af nye markeder. Inden for denne ramme foreslår 
ordføreren oprettelse af et særligt netværk for distribution af Copernicusdata bestående af 
nationale og regionale organer til at støtte lokale myndigheders og SMV'ers anvendelse af 
jordobservationsteknologier. 

Endelig har Copernicus med den rette datapolitik mulighed for at stimulere den europæiske 
industri for jordobservationstjenester og industrier for brugertjenester, hvilket kan hjælpe dem 
til at udvikle sig til internationale ledere. En fuldstændig, åben og vederlagsfri datapolitik er 
en vigtig komponent i Copernicusforordningen i betragtning af, at europæere i princippet ikke 
skal betale to gange for de samme data. I afgørelsen af, hvad der ville blive anset for at være 
en passende datapolitik, må der dog tages hensyn til strategiske og økonomiske overvejelser, 
og det bør heller ikke være til hinder for europæiske industriers konkurrenceevne. 
Gensidighed med hensyn til adgang til data med tredjelande, der ikke bidrager, er et vigtigt 
middel til at sikre fair konkurrence. Undtagelser fra dette princip bør etableres for 
nødsituationer og situationer vedrørende civil sikkerhed eller hvor der ses merværdi for andre 
europæiske politikker, specielt i forbindelse med udviklingsbistandsaktiviteter. Forhandling af 
aftaler fra Kommissionens side med tredjeparter for andre anliggender forudses allerede i 
forordningen, der giver mulighed for, at dette princip nemt indsættes.


