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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0312/2),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 189 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0195/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant padidinti rezultatus ir 
sukaupti žinias ir patirtį, įgautą 
įgyvendinant programos „Copernicus“ 
etapus, būtina dėl ateities planavimo 
išnagrinėti naujus organizavimo 
modelius, pvz., bendrą kosmoso 
technologijos iniciatyvą, finansinį 
daugiametį planą, parengtą padedant 
Europos investicijų bankui, kuriuo 
užtikrinamas visų valstybių narių 
ekonominis įsipareigojimas 25 metams ar 
ilgiau, arba taip pat Europos GNSS 
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agentūros kaip centrinės organizacijos, 
atsakingos už būsimus programos etapus, 
dalyvavimas.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis bei 
informacija bei naudojantis stebėsenos 
infrastruktūra. Tokia keitimosi sistema yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis bei 
informacija bei naudojantis stebėsenos 
infrastruktūra.Tokia keitimosi sistema, kai 
ji yra pagrįsta tikra tarpusavio sąveika,
yra ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) atsižvelgiant į „Copernicus“ 
partnerystės aspektą ir siekiant išvengti 
techninių žinių dubliavimo programos 
įgyvendinimo užduotis reikėtų perduoti 
subjektams, turintiems tinkamų techninių ir 
profesinių pajėgumų;

(17) atsižvelgiant į „Copernicus“ 
partnerystės aspektą ir siekiant išvengti 
techninių žinių dubliavimo programos 
įgyvendinimo užduotis reikėtų perduoti 
subjektams, turintiems tinkamų techninių ir 
profesinių pajėgumų, ir kurių aktyvų 
vaidmenį turėtų skatinti Komisiją.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir taikymo sritis

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
Žemės stebėsenos programa „Copernicus“ 
ir jos įgyvendinimo taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
Žemės stebėsenos ir monitoringo 
programa „Copernicus“ ir jos išdėstymo, 
veikimo ir įgyvendinimo taisyklės.

„Copernicus“ programa užtikrinama 
veiklos, atliktos pagal GMES programą, 
tęstinumą ir apima:
a) paslaugų, kuriomis užtikrinama prieiga 
prie informacijos šiose srityse, 
komponentas: atmosferos stebėsenos, 
klimato kaitos stebėsenos, žemės 
paviršiaus stebėsenos, jūrų stebėsenos ir 
saugumo;
b) kosmoso komponentas, kuriuo 
užtikrinamas tvarus stebėjimas iš kosmoso 
a punkte nurodytose paslaugų srityse;
c) in situ komponentas, kuriuo 
užtikrinama koordinuojama prieiga prie 
stebėjimų oro, jūros ir antžeminiais
stebėjimo įrenginiais, įskaitant tuos, 
kuriuose nėra aptarnaujančio personalo, 
a punkte nurodytose paslaugų srityse ir 
stebėsenai iš kosmoso patikrinti ir 
patvirtinti.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji tikslai Tikslai
1. Bendrieji tikslai

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos apsauga ir pastangos užtikrinti 
civilinę saugą;

a) stebėsena ir aplinkos apsauga ir 
paramos civilinei saugai suteikimas ir
pastangos užtikrinti civilinę saugą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir inovacijų 
pajėgumus;

Or. en



PR\1005871LT.doc 9/36 PE519.768v02-00

LT

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) skatinti pagrindines technologijas ir 
Europos Sąjungai suteikti nepriklausomą 
prieigą prie aplinkosaugos žinių.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirminiai duomenys ir informacija, 
gauti vykdant stebėseną iš kosmoso bei 
naudojantis turimais in situ duomenimis 
(toliau – „Copernicus“ duomenys ir 
informacija) yra tikslūs ir patikimi, 
teikiami nuolat bei ilgą laiką ir atitinka
„Copernicus“ naudotojų bendruomenių 
poreikius. Prieiga prie šių duomenų yra 
visapusiška, laisva ir nemokama laikantis 
šiame reglamente ar juo remiantis 
apibrėžtų sąlygų.

2. Konkretūs tikslai

Siekiant 1 straipsnyje nurodytų bendrųjų 
tikslų programoje „Copernicus“ siekiama 
šių konkrečių tikslų:
a) suteikti tikslius ir patikimus duomenis 
ir informaciją, kuri teikiama nuolat ir ilgą 
laiką ir kuri atitinka „Copernicus“ 
naudotojų bendruomenės t. y. Europos 
nacionalinių, regioninių ar vietos įstaigų, 
kurioms pavesta nustatyti, įgyvendinti, 
vykdyti ar stebėti viešąsias paslaugas ar 
politikos priemones, nurodytas 4 
straipsnio 1 dalyje, reikalavimus;
b) suteikti nuolatinę ir patikimą prieigą 
prie kosmoso duomenų ir informacijos, 
kuri gaunama naudojantis 
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nepriklausomais Sąjungos Žemės 
stebėsenos pajėgumais, atitinkančiais 
technines specifikacijas, ir kurie 
grindžiami esamais Europos ir 
nacionaliniais įrenginiais bei pajėgumais, 
kurie prireikus yra papildomi;
c) suteikti nuolatinę ir patikimą prieigą 
prie in-situ duomenų, pagrįstų esamais 
pajėgumais ir pasaulinės stebėsenos 
sistemomis ir tinklais.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, 
užtikrinti paslaugų teikimą ar priemonių 
taikymą arba vykdyti jų stebėseną 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytose politikos 
srityse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytų tikslų įgyvendinimas 
vertinamas pagal šiuos rezultatų rodiklius:

3. Rodikliai

1 ir 2 skirsniuose nurodytų tikslų 
įgyvendinimas vertinamas pagal šiuos 
rezultatų rodiklius:
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Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kosmoso infrastruktūros sukūrimas 
(išdėstant palydovus ir pagal iš jų 
gaunamus duomenis);

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) „Copernicus“ duomenų ir 
informacijos pareikalavimas, vertinamas 
pagal naudotojų skaičių, duomenų ir 
informacijos, kuriais pasinaudota, apimtį 
ir jų sklaidos Sąjungos nacionalinėse, 
regioninėse ir vietos valdžios institucijose 
plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) „Copernicus“ duomenų ir 
informacijos naudojimas Sąjungos 
institucijose ir organuose, tarptautinėse 
organizacijose, naudotojo įsisavinimo ir 
pasitenkinimo lygis ir Sąjungos piliečiams 
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suteikiama nauda;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos naudotojų grandies veiklos 
vykdytojų skverbimasis į rinką ir 
konkurencingumas.

b) Europos naudotojų grandies veiklos 
vykdytojų skverbimasis į rinką, naujų 
rinkų sukūrimas ir konkurencingumas.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Konkretūs tikslai
1. Siekiant 2 straipsnyje nurodytų 
bendrųjų tikslų programa „Copernicus“ 
tenkinami naudotojų poreikiai ir 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
praktinės paslaugos. Pažanga siekiant šio 
tikslo vertinama pagal duomenų ir 
informacijos naudojimo lygį, kuris 
vertinamas atsižvelgiant į naudotojų 
skaičiaus didėjimą, duomenų ir pridėtinės 
vertės turinčios informacijos, kuriais 
pasinaudota, apimtį ir jų sklaidos 
valstybėse narėse plėtrą.
2. Pagal programą „Copernicus“ teikiama 
nuolatinė ir patikima prieiga prie 
stebėsenos iš kosmoso, kuri vykdoma 
naudojantis nepriklausomais Sąjungos 
Žemės stebėsenos pajėgumais; programa 
grindžiama esamais įrenginiais bei 
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pajėgumais, kurie prireikus yra 
papildomi. Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal kosmoso infrastruktūros 
sukūrimą (išdėstytus palydovus ir iš jų 
gaunamus duomenis).

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Copernicus“ paslaugų apimtis „Copernicus“ veikla
I skirsnis. Paslaugos

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, 
„Copernicus“ paslaugos apima:

Kaip nurodyta 1 straipsnio a dalyje, 
„Copernicus“ paslaugos apima:

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atmosferos stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie Europos oro kokybę bei 
pasaulinės atmosferos cheminę sudėtį. Visų 
pirma teikiama informacija apie vietos ir 

a) atmosferos stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie Europos oro kokybę bei 
pasaulinės atmosferos cheminę sudėtį, ypač 
atkreipiant dėmesį į miškų ruožo 
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nacionalines oro kokybės stebėsenos 
sistemas ir turėtų būti prisidedama prie 
atmosferos cheminių savybių su klimatu 
susijusių kintamųjų duomenų stebėsenos;

stebėseną ir žemės ūkio praktiką. Visų 
pirma teikiama informacija apie vietos ir 
nacionalines oro kokybės stebėsenos 
sistemas, ypač temperatūros kreivių 
atžvilgiu, ir turėtų būti prisidedama prie 
atmosferos cheminių savybių su klimatu 
susijusių kintamųjų duomenų stebėsenos;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jūrų stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie pasaulinio vandenyno ir 
Europos regioninių sričių vandenynų ir 
jūrų ekosistemų fizinę būklę ir dinamiką;

b) jūrų stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie pasaulinio vandenyno ir 
Europos regioninių sričių vandenynų ir 
jūrų ekosistemų fizinę būklę ir dinamiką, 
ypatingą dėmesį skiriant atliekų srautams;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios paslaugos vykdomos realiu, 
ekonomišku ir decentralizuotu būdu. Tam 
tikrais atvejais paslaugos apima Europos 
lygiu esamus valstybių narių kosminių, 
in-situ ir referencinių duomenis ir 
pajėgumus taip išvengiant dubliavimosi.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. vystomąją veiklą, kuri apima praktinių 
paslaugų kokybės ir rezultatų gerinimą, 
įskaitant jų tobulinimą ir pritaikymą, ir 
veiklos rizikos vengimą ar švelninimą;

2. Plėtros veikla

Praktinių paslaugų kokybės ir rezultatų 
gerinimas, įskaitant jų tobulinimą ir 
pritaikymą, ir veiklos rizikos vengimą ar 
švelninimą;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. paramos veiklą, kuri apima naudotojų 
naudojimosi praktinėmis paslaugomis ir 
naudotojams skirtomis taikmenomis
skatinimą ir ryšių bei sklaidos veiklą.

3. Paramos veikla

Priemonės, skirtos skatinti „Copernicus“
praktinių paslaugų naudojimą, įskaitant 
komunikacijos ir sklaidos veiklą, 
standartinių procedūrų kūrimą, siekiant 
integruoti „Copernicus“ duomenis ir 
informaciją į naudotojų darbo 
procedūras:
a) valstybės įstaigų, kurioms pavesta 
nustatyti, įgyvendinti, vykdyti ar stebėti 
viešąsias paslaugas ar politikos 
priemones, nurodytas 1 dalyje;
b) kitų naudotojų ir taikmenų.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis
Kosmoso komponentas

II skirsnis. Kosmoso komponentas

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant 2 ir 3 straipsniuose nurodytų 
tikslų „Copernicus“ kosmoso komponentu 
vykdoma stebėsena iš kosmoso, kuria 
naudojamasi visų pirma 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms praktinėms paslaugoms 
teikti. „Copernicus“ kosmoso komponentas 
apima šią veiklą:

Siekiant 2 straipsnyje nurodytų tikslų 
„Copernicus“ kosmoso komponentu 
vykdoma stebėsena iš kosmoso, kuria 
naudojamasi visų pirma 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms praktinėms paslaugoms 
teikti. „Copernicus“ kosmoso komponentas 
apima šią veiklą:

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „Copernicus“ kosmoso infrastruktūros
eksploatavimą, įskaitant užduočių 
palydovams nustatymą, palydovų 
stebėseną ir kontrolę, duomenų gavimą, 
apdorojimą, archyvavimą ir sklaidą bei 
nuolatinį patikrinimą ir patvirtinimą;

– „Copernicus“ misijų užbaigimą, 
priežiūrą ir eksploatavimą, įskaitant 
užduočių palydovams nustatymą, palydovų 
stebėseną ir kontrolę, duomenų gavimą, 
apdorojimą, archyvavimą ir sklaidą bei 
nuolatinį patikrinimą ir patvirtinimą;

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stebėsenos trūkumų ir naujų kosmoso 
misijų specifikacijų nustatymą remiantis 
naudotojų reikalavimais;

– stebėsenos trūkumų ir naujų kosmoso 
misijų specifikacijų nustatymą remiantis 
naudotojų reikalavimais ir esama arba 
suplanuota kosmoso infrastruktūra;;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis
In situ komponentas

III skirsnis. In situ komponentas

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) in-situ stebėsenos trūkumų, kurių 
negali ištaisyti esama infrastruktūra ir 
tinklai, nustatymas ir sprendimo būdai.

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programos „Copernicus“ finansavimui 
skirtos lėšos taip pat gali būti skiriamos 
padengti išlaidas, susijusias su 
pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veikla, kuri tiesiogiai būtina 
programai „Copernicus“ valdyti ir jos 
tikslams pasiekti, ir visų pirma susijusias 
su tyrimais, posėdžiais, informavimo ir 
komunikacijos veikla, taip pat išlaidas, 
susijusias su informacinių technologijų 
tinklais, skirtais daugiausia informacijai 
apdoroti ir duomenimis keistis. Šiuo 
reglamentu komunikacijos veiklai skirtos 
lėšos taip pat gali būti proporcingai 
naudojamos institucinio informavimo 
apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai.

3. Programos „Copernicus“ finansavimui 
skirtos lėšos taip pat gali būti skiriamos 
padengti išlaidas, susijusias su 
pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veikla, kuri tiesiogiai būtina 
programai „Copernicus“ valdyti ir jos 
tikslams pasiekti, ir visų pirma susijusias 
su tyrimais, posėdžiais, informavimo ir 
komunikacijos veikla, taip pat išlaidas, 
susijusias su informacinių technologijų 
tinklais, skirtais daugiausia informacijai 
apdoroti ir duomenimis keistis.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos darbo programa Organizacinės priemonės
1. Komisijos vaidmuo

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 84 straipsnį Komisija priima 
darbo programą. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis šio reglamento 
20 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

1. Bendra atsakomybė už „Copernicus“ 
programą tenka Komisijai. Ji apibrėžia 
programos prioritetus ir tikslus ir prižiūri 
jos įgyvendinimą, ypač kiek tai susiję su 
sąnaudomis, tvarkaraščiu ir veiklos 
rezultatais ir metinėje ataskaitoje dėl 
įgyvendinimo rezultatų valstybėms narėms 
ir Europos Parlamentui suteikia visą 
būtiną informaciją apie programą.
2. Komisija bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, siekdama pagerinti 
jų keitimąsi duomenimis ir informacija ir 
padidinti duomenų ir informacijos, 
kuriais galima naudotis įgyvendinant 
programą „Copernicus“, kiekį.
3. Komisija gali priimti priemones, skirtas 
skatinti valstybių narių konvergenciją 
naudojimosi „Copernicus“ duomenimis ir 
informacija ir jų prieigos prie Žemės 
stebėsenos technologijų ir plėtros 
atžvilgiu. Tokios priemonės neiškraipo 
konkurencijos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.
4. Komisija Sąjungos vardu ir savo 
kompetencijos srityje palaiko santykius su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis ir užtikrina programos 
„Copernicus“ koordinavimą su 
nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 
lygiais vykdoma veikla.
5. Komisija koordinuoja valstybių narių 
įnašus, kuriais siekiama užtikrinti 
praktinį paslaugų teikimą ir galimybę ilgą 
laiką naudotis iš stebėsenos 
infrastruktūros gaunamais duomenimis, 
kuri būtina paslaugoms teikti.
6. Komisija užtikrina, kad programa 
„Copernicus“ papildytų ir derėtų su 
susijusiomis Sąjungos politikos kryptimis, 
priemonėmis, programomis ir veiksmais, 
siekdama užtikrinti, kad jie pasinaudoja 
„Copernicus“ paslaugų nauda.
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7. Komisija palaiko skaidrų ir nuolatinį 
naudotojų dalyvavimo ir konsultavimosi 
su jais procesą, kuriuo remiantis galima 
nustatyti naudotojų poreikius ir stebėti jų 
pasitenkinimą Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis. Todėl 20 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas „Copernicus“ komitetas 
prižiūri „Copernicus“ programos 
duomenų paskirstymo infrastruktūrą, 
pagrįstą nacionalinių (regioninių)centrų 
tinklu, kuris atsako už duomenų 
paskirstymo užtikrinimą ir koordinavimą.
8. Pagal 21 straipsnį Komisija priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
praktinėms paslaugoms teikti būtini 
duomenų reikalavimai ir numatoma 
galimybė juos keisti.
9. Komisija skiria finansinių išteklių 
programos „Copernicus“ finansavimui.
10. Komisija imasi tinkamų priemonių, 
kad remiant programą „Copernicus“ 
visapusiškai būtų panaudoti privatūs 
ištekliai, nes taip būtų skatinamas 
vidutinio ir naudotųjų grandies sektorių 
augimas.
11. Komisija skatina ilgalaikę stabilią 
investicijų aplinką ir konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis, jei nusprendžia 
keisti produktus duomenų ir informacijos 
paslaugų, kurias reglamentuoja 
„Copernicus“ reglamentas, atžvilgiu.
12. Komisija remia plataus masto 
informacijos kampaniją apie 
„Copernicus“ duomenimis ir paslaugas, 
skirtą vietos valdžios institucijoms, 
pabrėždama, pvz., jų svarbą teritorinio 
valdymo ir viešosios politikos tikslams. 
Atsižvelgiant į šią sistemą reikėtų parengti 
išsamią galiojančių Sąjungos 
aplinkosaugos teisės aktų apžvalgą, ypač 
tokių direktyvų: Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūros 
(INSPIRE) ar Oro kokybės direktyvos, 
kurių įgyvendinimui vietos valdžios 
institucijoms reikia „Copernicus“ 
duomenų.
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13. Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 84 straipsnį Komisija priima 
darbo programą. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis šio reglamento 20 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

(2) Europos kosmoso agentūros vaidmuo
1. Komisija pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnį su
EKA sudaro įgaliojimų perdavimo 
susitarimą, kuriuo nustatomos bendrosios 
užduočių, kurias Komisija paveda EKA, 
sąlygos:
a) „Copernicus“ sistemos kosmoso 
komponento projektavimas, vystymas ir 
viešasis pirkimas;
b) kosmoso komponento sistemos 
sandaros apibrėžtis, remiantis naudotojų 
reikalavimais;
c) paskirtų lėšų valdymas;
d) stebėsenos ir kontrolės procedūros;
Dėl šių įgaliojimų perdavimo susitarimų 
konsultuojamasi su „Copernicus“ 
komitetu ir pranešama Europos 
Parlamentui.
EKA Komisijai sistemingai suteikia 
informaciją apie planus, išlaidas ir 
tvarkaraščius, įskaitant apie taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi atsiradus 
suplanuoto biudžeto, vykdymo ir 
kalendorinio plano neatitikimams.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Bendradarbiavimas su valstybėmis 
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narėmis
1. Komisija bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, siekdama pagerinti 
jų keitimąsi duomenimis ir informacija ir 
padidinti duomenų ir informacijos, 
kuriais galima naudotis įgyvendinant 
programą „Copernicus“, kiekį.
2. Komisija gali priimti priemones, skirtas 
skatinti valstybių narių konvergenciją 
naudojimosi „Copernicus“ duomenimis ir 
informacija ir jų prieigos prie Žemės 
stebėsenos technologijų ir plėtros 
atžvilgiu. Tokiomis priemonėmis 
neiškraipoma laisva konkurencija. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Komisijos vaidmuo
1. Komisija prisiima visą atsakomybę už 
programą. Ji apibrėžia programos 
prioritetus ir tikslus ir prižiūri jos 
įgyvendinimą, ypač kiek tai susiję su 
sąnaudomis, tvarkaraščiu ir veiklos 
rezultatais.
2. Komisija Sąjungos vardu ir savo 
kompetencijos srityje palaiko santykius su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis ir užtikrina programos 
„Copernicus“ koordinavimą su 
nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 
lygiais vykdoma veikla.
3. Komisija koordinuoja valstybių narių 
įnašus, kuriais siekiama užtikrinti 
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praktinį paslaugų teikimą ir galimybę ilgą 
laiką naudotis iš stebėsenos 
infrastruktūros gaunamais duomenimis, 
kuri būtina paslaugoms teikti.
4. Komisija užtikrina, kad programa 
„Copernicus“ papildytų ir derėtų su 
kitomis susijusiomis Sąjungos politikos 
kryptimis, priemonėmis, programomis ir 
veiksmais.
5. Komisija palaiko skaidrų ir nuolatinį 
naudotojų dalyvavimo ir konsultavimosi 
su jais procesą, kuriuo remiantis galima 
nustatyti naudotojų poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis.
6. Pagal 21 straipsnį Komisija priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
praktinėms paslaugoms teikti būtini 
duomenų reikalavimai ir numatoma 
galimybė juos keisti.
7. Komisija skiria finansinių išteklių 
programos „Copernicus“ finansavimui.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 4 straipsnyje aprašytas 
įgyvendinimo užduotis kompetentingoms 
Sąjungos įstaigoms, jeigu tai pateisinama 
dėl specialaus veiksmo pobūdžio ir 
konkrečios Sąjungos įstaigos patirties. Šios 
įstaigos, be kita ko, tai:

1. Komisija įgaliojimų perdavimo 
susitarimais gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 3 straipsnyje aprašytas 
įgyvendinimo užduotis kompetentingoms 
Sąjungos įstaigoms, jeigu tai pateisinama 
dėl specialaus veiksmo, įgaliojimų, veiklos 
ir valdymo pajėgumų pobūdžio ir 
konkrečios Sąjungos įstaigos patirties. Šios 
įstaigos, be kita ko, tai:

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos vykdytojų priežiūra Viešieji pirkimai

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos vykdytojai gali teikti Komisijai 
skundus dėl sutarčių sudarymo ir dotacijų 
skyrimo įgyvendinant įgaliojimų 
perdavimo susitarimą ar darbo programą. 
Tačiau tokie skundai gali būti susiję tik su 
tyčiniais neteisėtais veiksmais, didelio 
neatsargumo ar sukčiavimo atvejais ir 
pateikiami tik po to, kai prieš veiklos 
vykdytoją jau buvo imtasi visų įmanomų 
veiksmų.

Bendrosios nuostatos, taikomos 
viešiesiems pirkimams

Bendrieji principai
1. Nedarant poveikio priemonėms, kurios 
būtinos esminiams Sąjungos interesams 
arba visuomenės saugumui apsaugoti 
arba Sąjungos eksporto kontrolės 
reikalavimams atitikti, Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012, visų pirma 
bendrieji laisvo prieigos principai ir atvira 
ir sąžininga konkurencija visoje 
pramoninio tiekimo grandinėje, 
konkursai, rengiami laiku pateikiant 
skaidrią informaciją, aiški informacija 
apie taikytinas viešųjų pirkimų taisykles ir 
atrankos bei skyrimo kriterijus, ir aiškus 
bet kokios kitos svarbios informacijos, 
kuria sudaromos vienodos sąlygos visiems 
potencialiems pasiūlymų teikėjams, 
pateikimas, taikomi „Copernicus“ 
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programai.
2. Viešųjų pirkimų procedūros metu 
perkančiosios organizacijos, skelbdamos 
konkursus, siekia šių tikslų:
a) visoje Sąjungoje skatinti visų 
ekonominės veiklos subjektų, ypač naujų 
rinkos dalyvių įmonių ir MVĮ, be kita ko, 
raginant konkurso dalyvius naudoti 
subrangos veiklą, kiek įmanoma platesnio 
masto ir atviresnį dalyvavimą;
b) vengti vieno tiekėjo galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
ir priklausomybės nuo vieno tiekėjo;
c) pasinaudoti ankstesnių viešojo 
sektoriaus investicijų teikiamais 
privalumais ir įgauta patirtimi bei 
pramonine patirtimi ir kompetencija, 
įskaitant patirtį, įgautą pradiniame 
programos etape, tuo pat metu 
užtikrinant, kad laikomasi sutarties, 
sudaromos konkurso tvarka, taisyklių;
d) kai tinkama, naudotis keliais tiekimo 
šaltiniais, siekiant užtikrinti geresnę 
bendrą programos, jos sąnaudų bei 
vykdymo terminų kontrolę;
e) prireikus atsižvelgti į bendras sąnaudas 
per naudingą produkto, paslaugos ar 
darbo, dėl kurio rengiamas konkursas, 
gyvavimo ciklą, bet vertė neturėtų būti 
nustatoma vien tik pagal sąnaudų svarbą.
Konkrečios nuostatos
1. Lygiavertės konkurencijos sąlygų 
nustatymas
Perkančioji organizacija imasi reikiamų 
priemonių, kad būtų nustatytos sąžiningos 
sąlygos, kai ankstesnis įmonės 
dalyvavimas su konkurso tema susijusioje 
veikloje:
a) dėl jai žinomos įslaptintos informacijos 
gali jai suteikti didelių privalumų, o tai 
gali sukelti abejonių dėl vienodo požiūrio 
principo laikymosi arba; arba
b) daro poveikį įprastinėms konkurencijos 
sąlygoms arba sutarčių skyrimo arba 
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vykdymo nešališkumui ir objektyvumui.
Šios priemonės neiškraipo konkurencijos 
ar kenkia vienodo požiūrio principui ar 
informacijos apie įmones, jų prekybos 
santykius ir sąnaudų struktūrą 
konfidencialumui. Taikant šias priemones 
atsižvelgiama į numatytos sutarties pobūdį 
ir sąlygas.
2. Informacijos saugumas
Jei sudarant sutartis naudojama, yra 
reikalinga ir (arba) jei sutartyse 
pateikiama įslaptinta informacija, 
perkančioji organizacija konkurso 
dokumentuose nurodo būtinas priemones 
ir reikalavimus tos informacijos apsaugai 
užtikrinti reikiamu lygiu.
3. Tiekimo patikimumas
Perkančioji organizacija konkurso 
dokumentuose nurodo reikalavimus dėl 
tiekimo arba paslaugų teikimo 
patikimumo vykdant sutartį.
4. Sąlyginės dalinės sutartys
a) Perkančioji organizacija gali sudaryti 
sąlyginę dalinę sutartį.
b) Sąlyginėje dalinėje sutartyje 
įtraukiama nekintama dalis, prie kurios 
pridėtas biudžetinis įsipareigojimas, 
kuriuo tvirtai įsipareigojama atlikti 
darbus ir teikti prekes arba paslaugas, dėl 
kurių susitarta pagal tą dalį, ir viena ar 
keletas tiek biudžeto, tiek vykdymo 
požiūriu sąlyginių dalių. Konkurso 
dokumentuose nurodyti sąlyginėms 
dalinėms sutartims būdingi elementai. 
Juose visų pirma apibrėžiamas kiekvienos 
dalies objektas, kaina arba jos nustatymo 
taisyklės ir pagal kiekvieną dalį prisiimtų 
darbo, tiekimo ir paslaugų įsipareigojimų 
vykdymo taisyklės.
c) Nekintamos dalies įsipareigojimai 
sudaro dalį nuoseklios visumos, kaip ir 
kiekvienos sąlyginės dalies 
įsipareigojimai, atsižvelgiant į ankstesnių 
dalių įsipareigojimus. 
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d) Kiekvienos sąlyginės dalies vykdymas 
pradedamas gavus perkančiosios 
organizacijos sprendimą, apie kurį 
pranešta rangovui pagal sutartyje 
nustatytas sąlygas. Kai sąlyginė dalis 
patvirtinama pavėluotai arba 
nepatvirtinama, rangovas gali gauti 
laukimo išmoką arba įsipareigojimų 
netesėjimo išmoką, jei tai numatyta 
sutartyje ir joje nustatytomis sąlygomis.
e) Jei perkančioji organizacija pastebi, 
kad neatlikti sutartyje numatyti kurios 
nors dalies darbai, tiekimas ar nesuteiktos 
numatytos paslaugos, ji gali pareikalauti 
atlyginti nuostolius ir nutraukti sutartį, jei 
tai numatyta sutartyje ir joje nustatytomis 
sąlygomis.
5. Išlaidų apmokėjimo sutartys
a) Perkančioji organizacija gali sudaryti 
patvirtintų išlaidų padengimo sutartis 
arba sutartis, turinčias tokių nuostatų, 
neviršijant aukščiausios kainos, b punkte 
nustatytomis sąlygomis.
Pagal tokias sutartis mokėtiną kainą 
sudaro visų tiesioginių išlaidų, kurias 
patyrė rangovas vykdydamas sutartį, 
pavyzdžiui, darbo jėgos, medžiagų, 
vartojimo prekių ir sutarties vykdymui 
reikalingos įrangos bei infrastruktūros 
naudojimo išlaidų, padengimas. Prie šių 
išlaidų pridedama nustatyto dydžio suma, 
kuria apmokamos netiesioginės išlaidos ir 
pelnas, arba suma, kuria padengiamos 
netiesioginės išlaidos ir skatinamoji 
premija, apskaičiuota atsižvelgiant į tikslų 
įgyvendinimo rezultatus ir vykdymo 
terminus.
b) Perkančioji organizacija gali sudaryti 
visiško arba dalinio išlaidų apmokėjimo 
sutartį, kai neįmanoma objektyviai ir 
tiksliai nustatyti fiksuotos kainos ir jei 
gali būti pagrįstai įrodyta, kad tokia 
fiksuota kaina būtų pernelyg didelė dėl su 
sutarties vykdymu susijusio netikrumo, 
nes:
i) sutartyje nurodyti elementai ar savybės 
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labai sudėtingi, kuriems reikia naudoti 
naują technologiją, ir dėl to gali kilti daug 
techninio pobūdžio netikėtumų; arba
ii) sutartyje nurodyti veiksmai dėl su 
veikla susijusių priežasčių turi būti 
pradėti nedelsiant, net jei dar neįmanoma 
tvirtai nustatyti visos fiksuotos galutinės 
kainos dėl didelės rizikos arba dėl to, kad 
sutarties vykdymas iš dalies priklauso nuo 
kitų sutarčių vykdymo.
c) Visiško arba dalinio išlaidų 
apmokėjimo sutarties aukščiausia kaina 
yra didžiausia mokėtina kaina. Ji gali būti 
viršyta tik išskirtiniais tinkamai pagrįstais 
atvejais ir gavus išankstinį perkančiosios 
organizacijos sutikimą.
d) Visiško arba dalinio išlaidų 
apmokėjimo sutarties dokumentuose turi 
būti nurodyta:
i) sutarties rūšis, t. y., ar tai yra visiško, ar 
dalinio išlaidų apmokėjimo sutartis 
neviršijant aukščiausios kainos;
ii) dalinio išlaidų apmokėjimo sutartis 
atveju – sutarties elementai, kuriems 
taikomos išlaidų apmokėjimo nuostatos;
iii) bendra aukščiausia kaina;
iv) sutarčių sudarymo kriterijai, kuriais 
remiantis būtų galima įvertinti 
preliminaraus biudžeto, kompensuotinų 
sąnaudų, tų sąnaudų nustatymo tvarkos ir 
pasiūlyme nurodyto pelno patikimumą;
v) a punkte nurodyto tiesioginėms 
išlaidoms taikytino padidinimo metodika;
vi) taisyklės ir procedūros pagal kurias 
nustatomos konkurso dalyvio numatytos 
tinkamos finansuoti sutarties vykdymo 
sąnaudos, laikantis e punkte išvardytų 
principų;
vii) apskaitos taisyklės, kurių turi laikytis 
konkurso dalyviai;
viii) tuo atveju, kai sutartis, turinti 
patvirtintų išlaidų padengimo sutarties 
nuostatų, keičiama sutartimi, kurioje 
nurodyta nekeičiama ir galutinė kaina, 
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tokio pakeitimo parametrai.
e) Rangovo nurodytos sąnaudos vykdant 
patvirtintų išlaidų padengimo sutartį arba 
sutartį, turinčią tokių nuostatų, yra 
tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei jos:
i) faktiškai patirtos sutarties vykdymo 
metu, išskyrus sutarčiai vykdyti būtinas 
įrangos, infrastruktūros ir nematerialaus 
ilgalaikio turto sąnaudas, kurių bendra 
pirkimo vertė gali būti laikoma tinkama 
finansuoti;
ii) nurodytos preliminariame bendrame 
biudžete, kuris gali būti patikslintas 
pradinės sutarties pakeitimais;
iii) būtinos sutarčiai vykdyti;
iv) patirtos vykdant sutartį ir jai 
priskirtos;
v) yra lengvai nustatomos, patikrinamos, 
įtrauktos į rangovo apskaitą ir apibrėžtos 
laikantis apskaitos standartų, nurodytų 
konkurso sąlygose ir sutartyje;
vi) atitinka taikytinų mokesčių ir 
socialinės srities teisės aktų nuostatas;
vii) nepažeidžia sutarties sąlygų;
viii) yra tinkamos, pagrįstos ir atitinka 
patikimo finansų valdymo reikalavimus, 
ypač ekonomijos ir veiksmingumo 
atžvilgiu.
Rangovas yra atsakingas už savo išlaidų 
apskaitą, už tinkamus apskaitos įrašus 
arba bet kurį kitą dokumentą, būtiną
siekiant įrodyti, kad išlaidos, kurias jis 
prašo apmokėti, patirtos laikantis šiame 
straipsnyje apibrėžtų principų. Išlaidos, 
kurių rangovas negali pagrįsti, laikomos 
netinkamomis finansuoti ir jas apmokėti 
atsisakoma.
f) Perkančioji organizacija, siekdama 
užtikrinti tinkamą išlaidų apmokėjimo 
sutarčių vykdymą, atlieka šias užduotis:
i) nustato realiausią galimą aukščiausią 
kainą, tuo pačiu užtikrindama būtiną 
lankstumą techninio pobūdžio 



PE519.768v02-00 30/36 PR\1005871LT.doc

LT

sunkumams įvertinti;
ii) keičia sutartį, turinčią patvirtintų 
išlaidų padengimo sutarties nuostatų, 
sutartimi, kurioje nurodyta nekeičiama ir 
galutinė kaina, kai tik vykdant sutartį 
įmanoma nustatyti tokią nekeičiamą ir 
galutinę kainą; šiuo tikslu ji nustato 
keitimo parametrus, kad būtų galima 
pakeisti patvirtintų išlaidų apmokėjimo 
sutartį sutartimi, kurioje nurodyta 
fiksuota galutinė kaina;
iii) nustato stebėsenos ir kontrolės 
priemones, į kurias visų pirma įtraukta 
preliminari išankstinio sąnaudų 
planavimo sistema;
iv) nustato sutartims įvykdyti tinkamus 
principus, priemones ir procedūras, visų 
pirma, kad būtų nustatytos ir patikrintos 
tinkamos finansuoti išlaidos, nurodytos 
rangovo ar jo subrangovų ir patirtos 
vykdant sutartį, ir kad būtų padaryti 
sutarties pakeitimai;
v) tikrina, ar rangovas ir jo subrangovai 
atitinka sutartyje nurodytus apskaitos 
standartus ir ar laikosi prievolės pateikti 
apskaitos dokumentus, kuriuose būtų 
teisingai ir sąžiningai atspindėta apskaita;
vi) vykdant sutartį nuolat užtikrina iv 
punkte nurodytų principų, priemonių ir 
procedūrų veiksmingumą.
6. Pakeitimai
Perkančioji organizacija ir rangovai gali 
pakeisti sutartį įtraukdami pakeitimą, jei 
pakeitimas atitinka visas toliau nurodytas 
sąlygas:
a) jis nekeičia sutarties dalyko;
b) jis nepažeidžia ekonominės sutarties 
pusiausvyros;
c) juo nenustatomos sąlygos, kurios, jei 
būtų iš pradžių nurodytos sutarties 
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę 
konkurse dalyvauti kitiems nei 
dalyvavusiems dalyviams arba pasirinkti 
kitą nei pasirinktasis pasiūlymą.
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7. Subranga
a) Perkančioji organizacija reikalauja, 
kad konkurso dalyvis dalį sutarties 
konkurso tvarka, atitinkamų lygių 
subrangos pagrindais pavestų vykdyti 
bendrovėms, nepriklausančioms konkurso 
dalyvio grupei, visų pirma naujiems 
rinkos dalyviams ir MVĮ.
b) Perkančioji organizacija šią reikiamą 
sutarties dalį, kuri būtų pavedama vykdyti 
subrangovams, išreiškia intervalu nuo 
mažiausios iki didžiausios procentinės 
dalies. Nustatydama tokias procentines 
dalis perkančioji organizacija atsižvelgia į 
tai, kad tokios procentinės dalys būtų 
proporcingos sutarties dalykui ir vertei, 
atsižvelgiant į atitinkamo veiklos 
sektoriaus pobūdį ir visų pirma į 
nustatytas konkurencines sąlygas ir 
pramonės potencialą.
c) Jei konkurso dalyvis savo pasiūlyme 
nurodo, kad jis neketina pavesti 
subrangovams vykdyti jokios sutarties 
dalies arba ketina pavesti subrangovams 
vykdyti sutarties dalį, kuri būtų mažesnė 
nei punkte b nurodyta mažiausia intervalo 
procentinė dalis, perkančiajai 
organizacijai jis pateikia tai 
pagrindžiančius motyvus. Perkančioji 
organizacija pateikia tą informaciją 
Komisijai.
d) Perkančioji organizacija pagrindinės 
sutarties skyrimo procedūrą gali atmesti 
kandidato atrinktus subrangovus arba per 
sutarties vykdymo laikotarpį – atrinkto 
konkurso dalyvio subrangovus. Ji raštu 
pateikia atmetimo priežastis, kurios turi 
būti pagrįstos kandidatų, su kuriais 
sudaroma pagrindinė sutartis, atrankai 
taikytais kriterijais.

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 „Copernicus“ duomenimis ir informacija 
galima naudotis nuolat, laisvai ir 
nemokamai, nustatant šiuos apribojimus:

„Copernicus“ duomenimis ir informacija 
gali nuolat, laisvai ir nemokamai naudotis 
visos dalyvaujančios valstybės narės, 
susidarius ekstremaliai padėčiai arba 
paramos vystymuisi tikslais. Visai kitais 
atvejais patvirtinama mokesčio už 
duomenis politika ar taikomas 
abipusiškumo principas. Kitus nuolatinės, 
atviros ir nemokamos politikos 
apribojimus sudaro:

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su licencijų išdavimo sąlygomis susiję 
trečiųjų šalių duomenys ir informacija;

a) su licencijų išdavimo sąlygomis susiję
trečiųjų šalių duomenys ir informacija;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai gali padėti galutinių naudotojų 
atstovai, nepriklausomi ekspertai, visų 
pirma saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių kosmoso agentūrų, atstovai, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 

1. Komisijai gali padėti galutinių naudotojų 
atstovai, nepriklausomi ekspertai, visų 
pirma saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių (regioninių) kosmoso 
agentūrų ar jų asociacijų, atstovai, kurie 
jai teiktų reikiamas technines ir mokslines 
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mokslines žinias ir naudotojų atsiliepimus. žinias ir naudotojų atsiliepimus.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai, siekiančiai skatinti ir 
lengvinti vietos valdžios institucijų ir MVĮ 
naudojimąsi žemės stebėsenos 
technologijomis, padeda „Copernicus“ 
programos duomenų paskirstymo tinklas, 
įskaitant nacionalines ir regionines 
institucijas, prižiūrint „Copernicus“ 
komitetui.
EKA atstovai ir veiklos vykdytojai, 
kuriems pavestos programos užduotys, 
dalyvauja „Copernicus“ komiteto veikloje 
stebėtojų teisėmis, vadovaujantis komiteto 
darbo tvarkos taisyklėmis.
Sąjungos sudarytuose tarptautiniuose 
susitarimuose prireikus gali būti 
numatytas trečiųjų šalių arba tarptautinių 
organizacijų atstovų 
dalyvavimas„Copernicus“ komiteto darbe, 
laikantis jo darbo tvarkos taisyklėse 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 15 straipsnio 1 dalyje ir 18 straipsnio 3 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

2. 8 straipsnio 8 dalyje, 15 straipsnio 1 
dalyje ir 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
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neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. 
sausio 1 d.

Komisijai suteikiami iki programos 
pabaigos.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kadangi vadovavimas ir tinkamas informacijos panaudojimas turi svarbios geostrateginės 
reikšmės, Europa turi gebėti laiku ir patikimu būdu nepriklausomai vertinti savo atsakomąsias 
politikos priemones. „Copernicus“ – naujas Europos Žemės stebėsenos programos (GMES –
globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos ) pavadinimas būtent ir yra ši 
infrastruktūra. Komisijos pasiūlyme pranešama apie palydovų rinkinio praktinės veiklos etapo 
pradžią. Svarbiausias tikslas yra tai, kad Europos piliečiams įvairiose srityse būtų suteikta 
nauda, ypač dėl aplinkos ir klimato kaitos, tuo pat metu savo apimtimi išlaikyti civilinį 
matmenį, o kai kuriuos labiau ginčytinus elementus, pavyzdžiui, valdymo ir duomenų 
politiką, reikia tobulinti, siekiant sklandžios jų raidos. Iš tikrųjų jei „Copernicus“ programai 
tiek pramonės, tiek ir aplinkosaugos politikoje suteikiama pirmenybė ir jei ji pasak Komisijos, 
yra pavyzdinė programa, tai tik galima stebėtis, kodėl pradinis biudžeto pasiūlymas buvo 
sumažintas bene 35 procentais. Juk kosmoso sektorius suteikia daugelį svarbių darbo vietų, 
vykdoma aktuali mokslinių tyrimų veikla, o vien tik pagal „Copernicus“ programą ketinama 
už kiekvieną panaudotą eurą gauti 3,2 EUR pelno: ar dabar nereiktų išplėsti Europos 
ekonomikos? ar dabar nėra būtini dideli ekonomikos projektai, kurie Europai padėtų 
išsivaduoti iš sunkumų? Pranešėjas savo pakeitimuose ateityje siūlo ieškoti organizacinių, 
valdymo ir finansavimo modelių alternatyvų, siekiant ilgalaikių įsipareigojimų ir 
subalansuoto valdymo. Kadangi reglamente jau įtrauktos nuostatos dėl Kosmoso stebėsenos ir 
sekimo projekto, kuris yra labai svarbus Europoje įsikūrusių infrastruktūrų ir nepriklausomų 
operacijų ateities saugumui, finansavimo eilutės, todėl pranešėjas mano, kad atsižvelgiant į šį 
naują programos etapą, mokslinių tyrimų veikla, susijusi su „Copernicus“ programa, bus 
geriau finansuojama programoje „Horizontas 2020“ kosmoso sričiai numatytomis lėšomis. 

Daugeliu pakeitimų siekiama suderinti dokumento struktūrą su ankstesniais reglamentais ir 
pasinaudoti GALILEO programos patvirtinimo proceso metu gauta patirtimi. Tai yra ypač 
aktualu dėl viešųjų pirkimų priemonių ir EKA, svarbaus Europos Komisijos partnerio šioje 
srityje, vaidmens apibrėžties. Apskritai pranešėjas stengėsi įtraukti įvairių suinteresuotų 
dalyvių pozicijas ir suderinti tekstą taip, kad jame labiau būtų atstovaujama pramonė ir vietos 
valdžios institucijos, bet taip pat užtikrinti, kad kaip suplanuota būtų sukurta infrastruktūra ir 
būtų siekiama strateginių, pramonės, ekonomikos ir visuomeninių tikslų. Todėl buvo imtasi 
veiksmų, kuriais siekiama programoje skatinti Europos konvergenciją, didesnį skaidrumą ir 
demokratinę atskaitomybę. Komisija turi teisę priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
skatinti valstybių narių konvergenciją naudojimosi „Copernicus“ programos duomenimis ir 
informacija ir užtikrinti prieigą prie Žemės stebėsenos technologijų ir plėtros paslaugų. Nors 
Komisija bus atsakinga už bendrus įsipareigojimus ir programos koordinavimą, tačiau yra 
numatytas ir užduočių delegavimas, siekiant palengvinti trečiųjų subjektų dalyvavimą. Kai 
kurių suinteresuotųjų šalių sustiprintas vaidmuo sprendimų priėmimo struktūroje galėtų 
pakenkti etiniai pusiausvyrai tarp tų, kurie sprendžia dėl dalyvavimo taisyklių ir tų, kurie 
dalyvauja. 
Tačiau svarbu, kad Komisija skatintų plataus spektro Europos viešų ir privačių 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, suteiktų postūmį vidutiniam sektoriui ir naudotojų grandies 
sektoriui ir padėtų kurti naujas rinkas. Todėl pranešėjas siūlo sukurti „Copernicus“ programos 
duomenų paskirstymo tinklą, kurį sudarytų nacionalinės ir regioninės institucijos, kurios 
remtų vietos valdžios institucijų ir MVĮ naudojimąsi žemės stebėsenos technologijomis. 
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„Copernicus“ programa, naudodama tinkamą duomenų politiką, turėtų galimybes skatinti 
Europos žemės stebėsenos paslaugų pramonę ir naudotojų paslaugų pramonės šakas, 
padėdama jiems tapti pasauliniais lyderiais. Svarbi „Copernicus“ programos reglamento dalis 
– išsami, atvira ir nemokama duomenų politika, atsižvelgiant į tai, kad iš esmės Europos 
piliečiai neturėtų dukart mokėti už tuos pačius duomenis. Tačiau į tai turėtų būti laikoma 
tinkamomis duomenų politikos reikmėmis, atsižvelgiant į strateginę ir ekonominę svarbą, ir 
tai taip pat neturėtų trukdyti Europos pramonės konkurencingumui. Prieigos prie duomenų 
suteikimas trečiosioms, nesuteikiančioms savo indėlio šalims, grindžiamas abipusiškumo 
principu ir turėtų tapti svarbia sąžiningos konkurencijos užtikrinimo priemone. Išimtys dėl šio 
principo taikymo turėtų būti suteikiamos tik ypatingos svarbos atvejais ir iškilus grėsmei 
civiliniam saugumui arba kai numatoma nauda kitoms Europos politikos šakoms, ypač dėl 
veiklos, skirtos paramai vystymuisi. Reglamente jau numatytos Komijos derybos su 
trečiaisiais subjektais dėl susitarimų dėl kitų klausimų, todėl šį principą bus nesunku įtraukti. 


