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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0312/2),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 189, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0195/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om optimale resultaten te 
behalen en te profiteren van de kennis en 
deskundigheid die tijdens de 
uitvoeringsfasen van het Copernicus-
programma zijn opgebouwd, moeten voor 
de toekomstige planning nieuwe 
organisatiemodellen worden onderzocht, 
zoals een gezamenlijk initiatief inzake 
ruimtetechnologie, een met assistentie van 
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de Europese Investeringsbank ontwikkeld 
meerjarig financieel plan dat voor 25 jaar 
of langer economische bijdragen van de 
lidstaten garandeert, of, ten slotte, de
betrokkenheid van het Europees GNSS-
Agentschap (GSA) als overkoepelende 
organisatie die verantwoordelijk zou zijn 
voor de toekomstige fasen van het 
programma.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is kostenefficiënter 
dan regelingen voor de aankoop van 
gegevens en versterkt de mondiale 
dimensie van het programma.

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is, als het op echte 
wederkerigheid is gebaseerd,
kostenefficiënter dan regelingen voor de 
aankoop van gegevens en versterkt de 
mondiale dimensie van het programma.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Gelet op de partnerschapdimensie van 
Copernicus en ter voorkoming van 
overlapping van technische deskundigheid 
moet de uitvoering van het programma 
worden gedelegeerd aan entiteiten met de 

(17) Gelet op de partnerschapdimensie van 
Copernicus en ter voorkoming van 
overlapping van technische deskundigheid 
moet de uitvoering van het programma 
worden gedelegeerd aan entiteiten met de 
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passende technische en 
beroepsbekwaamheid.

passende technische en 
beroepsbekwaamheid, die door de 
Commissie moeten worden aangemoedigd 
om een actieve rol te spelen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voorwerp Onderwerp en toepassingsgebied

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden het 
programma van de Europese Unie voor 
aardobservatie, Copernicus genaamd, 
alsmede de voorschriften betreffende de
uitvoering ervan vastgesteld.

Bij deze verordening worden het 
programma van de Europese Unie voor 
aardobservatie en -monitoring, Copernicus 
genaamd, alsmede de voorschriften 
betreffende de stationering, het beheer en 
de exploitatie ervan vastgesteld.

Het Copernicus-programma zorgt voor 
continuïteit met de in het kader van het 
GMES-programma verwezenlijkte 
activiteiten en omvat het volgende:
a) een dienstencomponent die toegang 
biedt tot informatie op de volgende 
gebieden: monitoring van de atmosfeer, 
monitoring van de klimaatverandering, 
crisisbeheersing, landmonitoring, 
zeemonitoring en veiligheid;
b) een ruimtecomponent die voor 
duurzame satellietobservatie voor de 
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onder a) genoemde dienstensectoren 
zorgt;
c) een in-situcomponent die door middel 
van – ook onbemande – lucht-, zee- en 
grondinstallaties gecoördineerde toegang 
biedt tot observaties voor de onder a) 
genoemde dienstensectoren en voor de 
kalibrering en validering van 
satellietobservaties;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene doelstellingen Doelstellingen

1. Algemene doelstellingen

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bescherming van het milieu en 
ondersteuning van de op civiele 
bescherming en veiligheid gerichte 
inspanningen;

a) monitoring en bescherming van het 
milieu en ondersteuning van de op civiele 
bescherming en civiele veiligheid gerichte 
inspanningen;

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bevordering van het 
concurrentievermogen en de 
innovatiecapaciteit van het Europese 
bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) bevordering van belangrijke 
technologieën en onafhankelijke toegang 
tot milieukennis voor de Europese Unie.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens en informatie die worden 
geproduceerd aan de hand van 
satellietobservaties en vanuit beschikbare 
in-situgegevens ("Copernicus-gegevens 
en -informatie") moeten nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn, moeten op lange 
termijn en op duurzame wijze worden 
geleverd, en moeten aan de eisen van de 
Copernicus-gebruikersgemeenschappen 
voldoen. Deze gegevens moeten volledig, 
open en kosteloos toegankelijk zijn, onder 

2. Specifieke doelstellingen
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naleving van de in of op grond van deze 
verordening vastgestelde voorwaarden.

Ter verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde algemene doelstellingen heeft 
Copernicus de volgende specifieke 
doelstellingen:
a) verstrekking van nauwkeurige en 
betrouwbare gegevens en informatie die 
op lange termijn en op duurzame wijze 
worden geleverd en voeldoen aan de eisen 
van de Copernicus-
gebruikersgemeenschappen, d.w.z. de 
gemeenschappen van Europese, 
nationale, regionale of lokale entiteiten 
die belast zijn met de vaststelling, 
uitvoering, toepassing of monitoring van 
een overheidsdienst of beleidsgebied als 
bedoeld in artikel 4, punt 1;
b) verlening van duurzame en 
betrouwbare toegang tot satellietgegevens 
en -informatie van een autonome 
Europese aardobservatiecapaciteit met 
consistente technische specificaties, die 
voortbouwt op de bestaande middelen en 
capaciteiten en die indien nodig aanvult;
c) verlening van duurzame en 
betrouwbare toegang tot in-situgegevens 
op basis van bestaande capaciteiten en 
wereldwijde observatiesystemen en 
-netwerken.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, 

Schrappen
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nationale, regionale of lokale organen die 
belast zijn met de vaststelling, de 
uitvoering, de toepassing of de monitoring 
van een overheidsdienst of -beleid op de 
gebieden als bedoeld in artikel 4, punt 1.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verwezenlijking van de in lid 1 
genoemde doelstellingen wordt gemeten 
aan de hand van de volgende 
resultaatindicatoren:

3. Indicatoren

De verwezenlijking van de in de 
afdelingen 1 en 2 genoemde doelstellingen 
wordt gemeten aan de hand van de 
volgende resultaatindicatoren:

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de voltooiing van de ruimte-
infrastructuur wat gestationeerde 
satellieten en geproduceerde gegevens 
betreft;

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de vraag naar Copernicus-gegevens 
en -informatie, gemeten aan de hand van 
het aantal gebruikers, de hoeveelheid 
geraadpleegde gegevens en informatie en 
de toename van de verspreiding bij EU-
instellingen en nationale, regionale of 
lokale overheden en instanties;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) het gebruik van Copernicus-
gegevens en -informatie door EU-
instellingen en -organen en internationale 
organisaties, de mate van acceptatie door 
en tevredenheid van de gebruikers, en de 
baten voor de EU-burgers;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) marktpenetratie en 
concurrentievermogen van de Europese 
downstreamexploitanten.

b) marktpenetratie, creatie van nieuwe 
markten en concurrentievermogen van de 
Europese downstreamexploitanten.
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Specifieke doelstellingen 
1. Ter verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde algemene doelstellingen 
voorziet het Copernicus-programma in de 
behoeften van de gebruikers en levert het 
de operationele diensten als bedoeld in 
artikel 4, punt 1. De verwezenlijking van 
deze doelstelling wordt gemeten aan het
gebruik dat wordt gemaakt van de 
gegevens en informatie, dat op zijn beurt 
wordt gemeten aan de toename van het 
aantal gebruikers, de hoeveelheid 
geraadpleegde gegevens en informatie 
met toegevoegde waarde, en de toename 
van de verspreiding in de lidstaten.
2. Het Copernicus-programma biedt 
duurzame en betrouwbare toegang tot 
satellietobservaties van een autonome 
Europese aardobservatiecapaciteit, bouwt 
voort op de bestaande middelen en 
capaciteiten en vult die indien nodig aan. 
De verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van de 
voltooiing van de ruimte-infrastructuur 
waar het gestationeerde satellieten en 
geproduceerde gegevens betreft.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Reikwijdte van Copernicus-diensten Beheer van Copernicus
Afdeling I – Diensten

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Copernicus-diensten als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, omvatten:

De Copernicus-diensten als bedoeld in 
artikel 1, onder a), omvatten:

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de atmosferische monitoringdienst 
verstrekt informatie over de kwaliteit van 
de lucht op Europese schaal en de 
chemische samenstelling van de atmosfeer 
op wereldwijde schaal. Hij verstrekt met 
name informatie voor de systemen voor 
monitoring van de luchtkwaliteit op lokale 
en nationale schaal en moet een bijdrage 
leveren aan de monitoring van de 
atmosferische chemie van 
klimaatvariabelen;

a) de atmosferische monitoringdienst 
verstrekt informatie over de kwaliteit van 
de lucht op Europese schaal en de 
chemische samenstelling van de atmosfeer 
op wereldwijde schaal, met bijzondere 
aandacht voor de observatie van 
bosoppervlakken en voor 
landbouwpraktijken. Hij verstrekt met 
name informatie voor de systemen voor 
monitoring van de luchtkwaliteit op lokale 
en nationale schaal, met name wat 
temperatuurpatronen betreft, en moet een 
bijdrage leveren aan de monitoring van de 
atmosferische chemie van 
klimaatvariabelen;;

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mariene monitoringdienst verstrekt 
informatie over de toestand en dynamiek 
van fysieke ecosystemen van oceaan en zee 
voor de wereldwijde oceaangebieden en de 
Europese regionale gebieden;

b) de mariene monitoringdienst verstrekt 
informatie over de toestand en dynamiek 
van fysieke ecosystemen van oceaan en zee 
voor de wereldwijde oceaangebieden en de 
Europese regionale gebieden, met 
bijzondere aandacht voor afvalstromen;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die diensten worden op doenbare, 
kosteneffectieve en gedecentraliseerde 
wijze beheerd. In voorkomend geval 
worden de bestaande satelliet-, in-situ- en 
referentiegevens en capaciteiten in de 
lidstaten op Europees niveau geïntegreerd 
om dubbel werk te voorkomen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. ontwikkelingsactiviteiten ter verbetering 
van de kwaliteit en prestaties van de 
operationele diensten, met inbegrip van de 

2. Ontwikkelingsactiviteiten
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ontwikkeling en aanpassing ervan, en ter 
vermijding of afzwakking van de 
operationele risico's;

Verbetering van de kwaliteit en prestaties 
van de operationele diensten, met inbegrip 
van de ontwikkeling en aanpassing ervan, 
en ter vermijding of afzwakking van de 
operationele risico's;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. ondersteunende activiteiten in de vorm
maatregelen ter bevordering van het
gebruik van de operationele diensten door 
gebruikers en van 
downstreamtoepassingen, alsmede 
activiteiten in verband met communicatie 
en verspreiding.

3. Ondersteunende activiteiten

Maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van de operationele diensten van 
Copernicus, waaronder activiteiten in 
verband met communicatie en verspreiding 
en de ontwikkeling van 
standaardprocedures om Copernicus-
gegevens en -informatie in de workflow 
van de gebruikers te integreren:
a) door overheden die belast zijn met de 
vaststelling, uitvoering, toepassing of 
monitoring van een overheidsdienst of 
-beleid als bedoeld in punt 1;
b) door andere gebruikers en 
downstreamtoepassingen.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5
Ruimtecomponent

Afdeling II – Ruimtecomponent

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te voldoen aan de in de artikelen 2 en 
3 genoemde doelstellingen stelt de 
Copernicus-ruimtecomponent 
satellietobservaties beschikbaar, 
voornamelijk voor gebruik door de 
operationele diensten als bedoeld in 
artikel 4, punt 1. De Copernicus-
ruimtecomponent omvat de volgende 
activiteiten:

Om te voldoen aan de in artikel 2
genoemde doelstellingen stelt de 
Copernicus-ruimtecomponent 
satellietobservaties beschikbaar, 
voornamelijk voor gebruik door de 
operationele diensten als bedoeld in 
artikel 4, punt 1. De Copernicus-
ruimtecomponent omvat de volgende 
activiteiten:

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de exploitatie van de ruimte-
infrastructuur van Copernicus, met 
inbegrip van het bepalen van de wijze 
waarop de satellieten worden ingezet, de 
monitoring en de controle van de 
satellieten, de ontvangst, verwerking, 

– de voltooiing, het onderhoud en de
exploitatie van de Copernicus-missies, met 
inbegrip van het bepalen van de wijze 
waarop de satellieten worden ingezet, de 
monitoring en de controle van de 
satellieten, de ontvangst, verwerking, 
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archivering en verspreiding van gegevens, 
de permanente kalibrering en de validering;

archivering en verspreiding van gegevens,
de permanente kalibrering en de validering;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de vaststelling van lacunes op het gebied 
van observaties en de specificatie van 
nieuwe ruimtevaartmissies op basis van de 
gebruikerseisen;

– de vaststelling van lacunes op het gebied 
van observaties en de specificatie van 
nieuwe ruimtevaartmissies op basis van de 
gebruikerseisen en bestaande of geplande 
ruimte-infrastructuur;

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6
In-situcomponent

Afdeling III – In-situcomponent

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vaststellen en wegwerken van 
lacunes in de in-situ-observaties die niet 
door bestaande infrastructuur en 
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netwerken kunnen worden opgevuld.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële middelen voor het 
Copernicus-programma kunnen eveneens 
de kosten dekken voor voorbereidende, 
monitoring-, toezicht-, audit- en 
evaluatiewerkzaamheden die rechtstreeks 
noodzakelijk zijn voor het beheer van het 
Copernicus-programma en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan, met name voor studies, 
bijeenkomsten, voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen, alsmede de 
kosten van IT-netwerken voor 
informatieverwerking en 
gegevensuitwisseling. De middelen die in 
het kader van deze verordening voor 
communicatiemaatregelen worden 
toegewezen, kunnen ook naar verhouding 
bijdragen tot het bekostigen van de 
institutionele communicatie over de 
beleidsprioriteiten van de Unie.

3. De financiële middelen voor het 
Copernicus-programma kunnen eveneens 
de kosten dekken voor voorbereidende, 
monitoring-, toezicht-, audit- en 
evaluatiewerkzaamheden die rechtstreeks 
noodzakelijk zijn voor het beheer van het 
Copernicus-programma en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan, met name voor studies, 
bijeenkomsten, voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen, alsmede de 
kosten van IT-netwerken voor 
informatieverwerking en 
gegevensuitwisseling.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Werkprogramma van de Commissie Organisatorische regelingen
1. Rol van de Commissie



PE519.768v02-00 20/40 PR\1005871NL.doc

NL

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een werkprogramma 
op overeenkomstig artikel 84 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Deze uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 20, lid 3, van deze verordening 
bedoelde onderzoeksprocedure.

1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor het 
Copernicus-programma. Zij legt de 
prioriteiten en doelstellingen van het 
programma vast en ziet toe op de 
uitvoering ervan, met name wat de kosten, 
het tijdschema en de prestaties betreft, en 
verstrekt de lidstaten en het Europees 
Parlement alle relevante informatie over 
het programma in een jaarlijks verslag 
over de resultaten van de uitvoering.
2. De Commissie werkt samen met de 
lidstaten om de uitwisseling van gegevens 
en informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten en tussen de lidstaten onderling 
te verbeteren en de hoeveelheid gegevens 
en informatie die aan het Copernicus-
programma ter beschikking wordt gesteld, 
te vergroten.
3. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen ter bevordering van de 
convergentie tussen de lidstaten bij het 
gebruik van de Copernicus-gegevens en 
-informatie en hun toegang tot de 
technologie en ontwikkelingen op het 
gebied van aardobservatie. Deze 
maatregelen mogen de concurrentie niet 
verstoren. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.
4. De Commissie beheert, in opdracht van 
de Unie en binnen het kader van haar 
bevoegdheden, de betrekkingen met derde 
landen en internationale organisaties, 
waarbij zij zorg draagt voor de coördinatie 
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van het Copernicus-programma met 
activiteiten op nationaal, internationaal 
en Unieniveau.
5. De Commissie coördineert de bijdragen 
van de lidstaten die zijn gericht op de 
operationele dienstverlening en de 
beschikbaarheid op lange termijn van de 
gegevens van observatie-infrastructuren 
die nodig zijn om de diensten te 
exploiteren.
6. De Commissie draagt zorg voor de 
complementariteit en de samenhang van 
het Copernicus-programma door de 
nodige koppelingen met relevante 
beleidsterreinen, instrumenten, 
programma's en maatregelen van de Unie 
te creëren zodat deze van de Copernicus-
diensten kunnen profiteren.
7. De Commissie zorgt voor een 
transparante en regelmatige participatie 
en raadpleging van de gebruikers, zodat 
zij kan vaststellen welke eisen de 
gebruikers op het niveau van de Unie en 
op nationaal niveau hebben en hoe 
tevreden zij zijn. Daartoe houdt het in 
artikel 20, lid 1, bedoelde Copernicus-
comité toezicht op een speciale 
Copernicus-gegevensdistributie-
infrastructuur op basis van een netwerk 
van nationale/regionale knooppunten die 
de gegevensdistributie garanderen en 
coördineren.
8. De Commissie stelt overeenkomstig
artikel 21 gedelegeerde handelingen vast 
met betrekking tot de vastlegging van de 
gegevensvereisten die nodig zijn voor de 
operationele diensten, waarbij zij 
voorzieningen treft voor de verdere 
ontwikkeling daarvan.
9. De Commissie stelt de financiële 
middelen voor de financiering van het 
Copernicus-programma beschikbaar.
10. De Commissie neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
particuliere bronnen ten volle in de 
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ondersteuning van het Copernicus-
programma participeren, zodat de 
intermediaire en downstreamsectoren 
kunnen groeien.
11. De Commissie bevordert een op lange 
termijn stabiel investeringsklimaat en 
raadpleegt de stakeholders wanneer zij 
beslist producten van zowel de gegevens-
als de informatiediensten die onder de 
Copernicus-verordening vallen, te 
wijzigen.
12. De Commissie ondersteunt een 
uitgebreide voorlichtingscampagne voor 
lokale overheden over de Copernicus-
gegevens en -informatie, waarbij zij 
bijvoorbeeld het belang daarvan voor 
ruimtelijke ordening en overheidsbeleid 
benadrukt. In dat kader dient een volledig 
overzicht van de bestaande 
milieuwetgeving van de Unie te worden 
opgesteld, in het bijzonder van richtlijnen 
zoals de Inspire-richtlijn of de richtlijn 
luchtkwaliteit, die lokale overheden met 
behulp van Copernicus-gegevens moeten 
uitvoeren.
13. De Commissie stelt voor elk jaar van 
de uitvoering van het Copernicus-
programma een werkprogramma op 
overeenkomstig artikel 84 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012. Deze 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, van 
deze verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure.

(2) Rol van het Europees 
Ruimteagentschap
1. Overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder 
c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 stelt de Commissie een 
delegatieovereenkomst met het ESA op 
waarin de algemene voorwaarden worden 
vastgesteld waaronder de Commissie 
taken aan het ESA toevertrouwt met 
betrekking tot:
a) het ontwerp, de ontwikkeling en de 
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aanbesteding van de Copernicus-
ruimtecomponent;
b) de omschrijving van de 
systeemarchitectuur van de 
ruimtecomponent op basis van de 
gebruikerseisen;
c) het beheer van de toevertrouwde 
middelen;
d) de toezicht- en controleprocedures.
Deze delegatieovereenkomsten worden 
voor raadpleging aan het Copernicus-
comité voorgelegd en worden aan het 
Europees Parlement toegezonden.
Het ESA verstrekt de Commissie 
systematisch informatie over de plannen, 
kosten en tijdschema's, met vermelding 
van de corrigerende maatregelen die 
moeten worden genomen indien de 
geplande begrotingen, de uitvoering en 
het tijdschema van elkaar afwijken.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Samenwerking van de lidstaten
1. De Commissie werkt samen met de 
lidstaten om de uitwisseling van gegevens 
en informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten en tussen de lidstaten onderling 
te verbeteren en de hoeveelheid gegevens 
en informatie die aan het Copernicus-
programma ter beschikking wordt gesteld 
te vergroten.
2. De Commissie kan maatregelen 
vaststellen ter bevordering van de 
convergentie tussen de lidstaten bij het 



PE519.768v02-00 24/40 PR\1005871NL.doc

NL

gebruik van de Copernicus-gegevens en -
informatie en hun toegang tot de 
technologie en ontwikkeling op het gebied 
van aardobservatie. Dergelijke 
maatregelen mogen de vrije mededinging 
niet verstoren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Rol van de Commissie
1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor het 
programma. Zij legt de prioriteiten en 
doelstellingen van het programma vast en 
ziet toe op de uitvoering ervan, met name 
wat betreft de kosten, het tijdschema en de 
prestaties.
2. De Commissie beheert, in opdracht van 
de Unie en binnen het kader van haar 
bevoegdheden, de betrekkingen met derde 
landen en internationale organisaties, 
waarbij zij zorg draagt voor de coördinatie 
van het Copernicus-programma met 
activiteiten op nationaal, internationaal 
en Unieniveau.
3. De Commissie coördineert de bijdragen 
van de lidstaten die zijn gericht op de 
operationele dienstverlening en de 
beschikbaarheid op lange termijn van de 
gegevens van observatie-infrastructuren 
die nodig zijn om de diensten te 
exploiteren.
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4. De Commissie draagt zorg voor de 
complementariteit en de samenhang van 
het Copernicus-programma met ander 
relevante beleidsterreinen, instrumenten, 
programma's en maatregelen van de 
Unie.
5. De Commissie zorgt voor een 
transparante en regelmatige participatie 
en raadpleging van de gebruikers, 
waardoor zij kan vaststellen welke eisen 
de gebruikers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau hebben.
6. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 21 gedelegeerde handelingen vast 
met betrekking tot de vastlegging van de 
gegevensvereisten die nodig zijn voor de 
operationele diensten, waarbij zij 
voorzieningen treft voor de verdere 
ontwikkeling daarvan.
7. De Commissie stelt de financiële 
middelen voor de financiering van het 
Copernicus-programma beschikbaar.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer, gezien de bijzondere aard van de 
maatregel en de specifieke deskundigheid 
van het orgaan van de Unie, daartoe 
gegronde redenen bestaan, kan de 
Commissie de in artikel 4 beschreven 
uitvoeringstaken geheel of ten dele 
toevertrouwen aan bevoegde organen van 
de Unie. Van deze organen maken deel uit:

Wanneer, gezien de bijzondere aard van de 
maatregel en de specifieke deskundigheid, 
het specifieke mandaat en de specifieke 
werking en beheerscapaciteit van het 
orgaan van de Unie, daartoe gegronde 
redenen bestaan, kan de Commissie de in 
artikel 3 beschreven uitvoeringstaken door 
middel van delegatieovereenkomsten
geheel of ten dele toevertrouwen aan 
bevoegde organen van de Unie. Van deze 
organen maken deel uit:
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Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht op exploitanten Openbare aanbestedingen

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klachten inzake de gunning van 
opdrachten en de toekenning van 
subsidies door exploitanten bij de 
uitvoering van de delegatieovereenkomst 
of het werkprogramma kunnen worden 
ingediend bij de Commissie. Deze 
klachten mogen evenwel uitsluitend 
betrekking hebben op opzettelijk 
gepleegde laakbare handelingen, grove
nalatigheid of fraude, en mogen pas 
worden ingediend nadat alle 
mogelijkheden op verhaal bij de 
exploitant zijn uitgeput.

Algemene beginselen betreffende 
openbare aanbestedingen

Algemene beginselen
1. Onverminderd de noodzakelijke 
maatregelen die moeten worden genomen 
ter bescherming van de essentiële 
veiligheidsbelangen van de Unie of de 
publieke veiligheid of ter naleving van de 
bepalingen van de Unie inzake controle 
op de uitvoer, gelden voor het Copernicus-
programma Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012, en in het bijzonder open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
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gehele industriële bevoorradingsketen, 
inschrijving op basis van transparante en 
tijdige informatie, duidelijke 
bekendmaking van de geldende 
voorschriften voor aanbestedingen, 
selectie- en gunningscriteria en alle 
andere noodzakelijk informatie die alle 
potentiële inschrijvers gelijke kansen 
bieden.
2. Tijdens de aanbestedingsprocedure 
worden door de aanbestedende diensten in 
hun uitnodigingen tot inschrijving de 
volgende doelen nagestreefd:
a) in de hele Unie een zo breed en open 
mogelijke deelname van alle 
ondernemingen bevorderen, met name 
van nieuwe spelers op de markt en van 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
onder meer door het aanmoedigen van het 
gebruik van onderaanneming door de 
inschrijvers;
b) vermijden van mogelijk misbruik van 
dominantie en misbruik van de 
afhankelijkheid van één leverancier;
c) profijt trekken van eerdere 
overheidsinvesteringen en van de lessen 
die zijn geleerd, alsook van de ervaring en 
de competentie die het bedrijfsleven onder 
meer heeft verworven in het kader van de 
aanvangsfase van het programma, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat de 
regels voor openbare aanbesteding 
worden nageleefd;
d) waar passend ernaar streven te kiezen 
voor meer dan één leverancier, zodat het 
programma, en de kosten en het 
tijdschema ervan beter controleerbaar 
zijn;
e) waar passend rekening houden met de 
totale kosten gedurende de nuttige 
levenscyclus van het product, de dienst of 
het werk waarvoor wordt ingeschreven, 
zonder echter de waarde alleen aan 
kostenoverwegingen te onderwerpen.
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Specifieke bepalingen
1. Scheppen van eerlijke 
mededingingsvoorwaarden
De aanbestedende dienst neemt passende 
maatregelen om eerlijke 
mededingingsvoorwaarden te scheppen 
indien eerdere deelname van een 
onderneming aan activiteiten die verband 
houden met het voorwerp van de 
openbare aanbesteding:
a) die onderneming aanzienlijk voordeel 
in de vorm van voorkennis kan opleveren, 
waardoor in twijfel kan worden getrokken 
of er sprake is van gelijke behandeling; of
b) invloed heeft op de normale 
mededingingsvoorwaarden of de 
onpartijdigheid en de objectiviteit van de 
gunning of de uitvoering van de 
contracten.
Die maatregelen mogen geen afbreuk 
doen aan de eerlijke mededinging, de 
gelijke behandeling en de 
vertrouwelijkheid van de verzamelde 
gegevens over ondernemingen, hun 
commerciële betrekkingen en hun 
kostenstructuur. In dat opzicht houden 
die maatregelen rekening met de aard en 
de bijzonderheden van de beoogde 
opdracht.
2. Informatiebeveiliging
Bij opdrachten waarvoor gerubriceerde 
gegevens nodig zijn of die dergelijke 
gegevens vereisen en/of bevatten, vermeldt 
de aanbestedende dienst in de 
aanbestedingsstukken de maatregelen en 
eisen die noodzakelijk zijn om het vereiste 
beveiligingsniveau van deze gegevens te 
waarborgen.
3. Betrouwbaarheid van levering
De aanbestedende dienst vermeldt in de 
aanbestedingsstukken haar eisen in 
verband met de betrouwbaarheid van de 
leveringen of de verrichting van diensten 
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voor de uitvoering van de opdracht.
4. Opdrachten met voorwaardelijke 
tranches
a) De aanbestedende dienst kan de 
opdracht in de vorm van een opdracht met 
voorwaardelijke tranches plaatsen.
b) De opdracht met voorwaardelijke 
tranches omvat een vaste tranche, die 
gepaard gaat met een 
begrotingsvastlegging die resulteert in een 
vaste verbintenis inzake de uitvoering van 
de voor deze tranche gegunde werken, 
leveringen of diensten, en een of meer 
voorwaardelijke begrotings- en 
uitvoeringstranches. In de 
aanbestedingsstukken worden de 
elementen vermeld die specifiek zijn voor 
opdrachten met voorwaardelijke tranches. 
Met name worden het voorwerp van de 
opdracht, de prijs of de wijze waarop deze 
wordt vastgesteld en de regelingen voor de 
verrichting van werken, leveringen of 
diensten voor elke tranche in de stukken 
gedefinieerd.
c) De leveringen en diensten van de vaste 
tranche vormen een samenhangend 
geheel; hetzelfde geldt voor de leveringen 
en diensten van elke voorwaardelijke 
tranche, rekening houdend met de 
leveringen en diensten van de 
voorafgaande tranches.
d) De uitvoering van elke voorwaardelijke 
tranche is afhankelijk van een beslissing 
van de aanbestedende dienst, die volgens 
de in het contract vastgestelde 
voorwaarden aan de contractant wordt 
meegedeeld. Wanneer een 
voorwaardelijke tranche niet of met 
vertraging wordt bevestigd, kan de 
contractant, indien dit in de opdracht 
voorzien is en onder de daarin 
vastgestelde voorwaarden, wachtgeld of 
een annuleringsvergoeding krijgen.
e) Indien de aanbestedende dienst met 
betrekking tot een bepaalde tranche 
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vaststelt dat de voor die tranche 
overeengekomen werken, leveringen of 
diensten niet zijn voltooid, kan hij, indien 
dit in het contract is voorzien en onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden, 
schadevergoeding eisen en het contract 
beëindigen.
5. Opdrachten tegen vergoeding op basis 
van gecontroleerde uitgaven
a) De aanbestedende dienst kan kiezen 
voor een opdracht die, tot een bepaalde 
maximumprijs, geheel of ten dele op basis 
van gecontroleerde uitgaven wordt 
vergoed, onder de onder b) genoemde 
omstandigheden.
De voor zulke opdrachten te betalen prijs 
bestaat uit de vergoeding van alle 
daadwerkelijk door de contractant bij de 
uitvoering van de opdracht gedane 
uitgaven, zoals die voor arbeidskosten, 
materialen, verbruiksgoederen en het 
gebruik van apparatuur en infrastructuur 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de opdracht. Die uitgaven worden 
verhoogd met hetzij een vast bedrag voor 
algemene kosten en winst, hetzij een 
bedrag voor de algemene kosten en een 
prestatievergoeding die afhangt van de 
vervulling van de doelstellingen inzake 
resultaten en tijdschema.
b) De aanbestedende dienst kan kiezen 
voor een geheel of ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven vergoede 
opdracht indien het feitelijk onmogelijk is 
een precieze vaste prijs vast te stellen en 
indien redelijkerwijs kan worden 
aangetoond dat een dergelijke vaste prijs 
onevenredig hoog zou uitvallen als gevolg 
van de onzekerheden die inherent zijn aan 
de uitvoering van de opdracht doordat:
i) de opdracht betrekking heeft op zeer 
complexe zaken of zaken waarvoor een 
beroep gedaan moet worden op een 
nieuwe technologie, en daardoor 
aanzienlijke technische onzekerheden met 
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zich meebrengt; of
ii) de werkzaamheden waarop de opdracht 
betrekking heeft om operationele redenen 
onmiddellijk moeten beginnen, terwijl nog 
geen vaste en definitieve totaalprijs 
vastgesteld kan worden doordat sprake is 
van significante onzekerheden of de 
uitvoering van het contract ten dele 
afhankelijk is van de uitvoering van 
andere contracten.
c) De maximumprijs van een opdracht die 
geheel of ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven wordt vergoed is 
de maximaal te betalen prijs. De 
maximumprijs kan slechts worden 
overschreden in naar behoren 
gemotiveerde uitzonderingsgevallen en 
met voorafgaande instemming van de 
aanbestedende dienst.
d) In de aanbestedingsstukken voor 
geheel of ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven vergoede 
opdrachten worden de volgende zaken 
vastgelegd:
i) de aard van de opdracht, namelijk dat
het gaat om een opdracht die, tot een 
bepaalde maximumprijs, geheel of ten 
dele op basis van gecontroleerde uitgaven 
wordt vergoed;
ii) voor een ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven vergoede 
opdracht, de onderdelen van de opdracht 
waarvoor de gecontroleerde uitgaven 
gelden;
iii) de hoogte van het maximumbedrag;
iv) de gunningscriteria, die het met name 
mogelijk moeten maken de 
aannemelijkheid te beoordelen van de in 
de inschrijving opgegeven geraamde 
begroting, te vergoeden kosten, 
mechanismen volgens welke die kosten 
worden vastgesteld, en winsten;
v) de aard van de onder a) bedoelde 
toeslag die op de uitgaven wordt 
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toegepast;
vi) de regels en procedures voor het 
bepalen van de subsidiabiliteit van de 
kosten die de inschrijver voor de 
uitvoering van het contract verwacht te 
maken, overeenkomstig de onder e) 
genoemde beginselen;
vii) de boekhoudkundige regels waaraan 
de inschrijvers moeten voldoen;
viii) indien het gaat om een ten dele op 
basis van gecontroleerde uitgaven 
vergoede opdracht die in een opdracht 
tegen een vaste en definitieve prijs 
omgezet zal worden, de voor deze 
omzetting toe te passen parameters.
e) De door de contractant tijdens de 
uitvoering van een opdracht tegen 
kostenvergoedingsprijzen opgevoerde 
kosten zijn alleen subsidiabel indien zij:
i) daadwerkelijk tijdens de looptijd van het 
contract zijn gemaakt, met uitzondering 
van de kosten voor de voor de uitvoering 
van de opdracht benodigde apparatuur, 
infrastructuur en immateriële vaste 
activa, die voor hun gehele
aanschafwaarde als subsidiabel kunnen 
worden beschouwd;
ii) in de geraamde begroting, eventueel 
gewijzigd door de aanhangsels van het 
oorspronkelijke contract, zijn opgegeven;
iii) noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de opdracht;
iv) voortvloeien uit de uitvoering van de 
opdracht en daaraan toegerekend kunnen 
worden;
v) identificeerbaar en controleerbaar zijn 
en zijn opgenomen in de boekhouding van 
de contractant en vastgesteld 
overeenkomstig de in het bestek en in het 
contract genoemde boekhoudkundige 
normen;
vi) voldoen aan de bepalingen van de 
toepasselijke fiscale en sociale wetgeving;
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vii) niet afwijken van de bepalingen van 
het contract;
viii) redelijk en gerechtvaardigd zijn en 
voldoen aan de vereisten van goed 
financieel beheer, met name wat 
zuinigheid en efficiëntie betreft.
De contractant is verantwoordelijk voor 
het boeken van de kosten en het goed 
bijhouden van zijn boeken of van enig 
ander document dat nodig is om aan te 
tonen dat de kosten waarvoor hij om 
terugbetaling vraagt, daadwerkelijk zijn 
gemaakt en aan de in dit artikel 
vastgestelde beginselen voldoen. Kosten 
die niet door de contractant kunnen 
worden gerechtvaardigd, worden als niet-
subsidiabel beschouwd en de 
terugbetaling ervan wordt geweigerd.
f) De aanbestedende dienst verricht de 
volgende taken teneinde de goede 
uitvoering van de opdrachten tegen 
vergoeding op basis van gecontroleerde 
uitgaven te waarborgen:
i) hij stelt een zo realistisch mogelijke 
maximumprijs vast, met de nodige 
speelruimte om rekening te kunnen 
houden met technische onzekerheden;
ii) hij zet een ten dele op basis van 
gecontroleerde uitgaven vergoede 
opdracht om in een opdracht tegen een 
vaste en definitieve prijs zodra het tijdens 
de uitvoering van het contract mogelijk is 
een dergelijke vaste en definitieve prijs 
vast te stellen. Hij stelt daartoe parameters 
vast voor de omzetting van een contract 
dat is gesloten op basis van 
gecontroleerde uitgaven in een contract 
tegen een vaste en definitieve prijs;
iii) hij zorgt voor toezicht- en
controlemaatregelen die met name in een 
voorlopig kostenramingssysteem voorzien;
iv) hij stelt passende beginselen, 
instrumenten en procedures vast voor de 
uitvoering van de opdracht, met name 
voor de vaststelling en de controle van de 
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subsidiabiliteit van de door de contractant 
of zijn subcontractanten tijdens de 
uitvoering van de opdracht opgevoerde 
kosten, en voor het wijzigen van het 
contract door middel van aanhangsels;
v) hij controleert of de contractant en zijn 
subcontractanten voldoen aan de in het 
contract vermelde boekhoudkundige 
normen en aan de verplichting 
boekhoudkundige stukken met 
bewijskracht te verstrekken;
vi) hij vergewist zich tijdens de uitvoering 
van het contract voortdurend van de 
doeltreffendheid van de in punt iv) 
bedoelde beginselen, instrumenten en 
procedures.
6. Aanhangsels
De aanbestedende dienst en de 
contractanten kunnen het contract door 
middel van een aanhangsel wijzigen, mits 
het aanhangsel aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:
a) het wijzigt het voorwerp van het 
contract niet;
b) het verstoort het economisch evenwicht 
van het contract niet;
c) het introduceert geen voorwaarden die, 
indien zij oorspronkelijk in de 
aanbestedingsdocumenten waren 
opgenomen, de toelating van andere 
inschrijvers dan die aanvankelijk zijn 
toegelaten of de selectie van een andere 
inschrijving dan de aanvankelijk 
geselecteerde inschrijving mogelijk 
zouden hebben gemaakt.
7. Onderaanneming
a) De aanbestedende dienst verzoekt de 
inschrijver een deel van de opdracht door 
middel van een open aanbesteding op het 
passende niveau van onderaanneming uit 
te besteden aan bedrijven buiten de groep 
waartoe de inschrijver behoort, met name 
aan nieuwe spelers op de markt en kleine 
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en middelgrote ondernemingen.
b) De aanbestedende dienst drukt het deel 
van de opdracht dat in onderaanneming 
moet worden gegeven uit als een bereik 
tussen een minimum- en een 
maximumpercentage. Bij het bepalen van 
de percentages zorgt de aanbestedende 
dienst ervoor dat deze percentages in 
verhouding staan tot het doel en de 
waarde van de opdracht, rekening 
houdend met de aard van de betreffende 
sector, en met name de 
mededingingsomstandigheden en het 
industriële potentieel die in die sector 
worden waargenomen.
c) Indien de inschrijver in zijn 
inschrijving aangeeft dat hij niet van plan 
is een deel van de opdracht in 
onderaanneming te geven, of een deel dat 
kleiner is dan het bereik bedoeld onder b), 
geeft hij de aanbestedende dienst zijn 
redenen daarvoor aan. De aanbestedende 
dienst stuurt deze informatie naar de 
Commissie.
d) De aanbestedende dienst kan de door 
de gegadigde tijdens de 
aanbestedingsprocedure of door de 
geselecteerde inschrijver tijdens de 
uitvoering van de opdracht geselecteerde 
subcontractanten afwijzen. Hij geeft een 
schriftelijke onderbouwing van de 
afwijzing, die alleen mag berusten op de 
criteria die voor de selectie van de 
inschrijvers voor de hoofdopdracht zijn 
toegepast.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegang tot Copernicus-gegevens en
-informatie is volledig, open en kosteloos,
met de volgende specifieke beperkingen:

De toegang tot Copernicus-gegevens en
-informatie is volledig, open en kosteloos
voor alle deelnemende lidstaten, voor 
noodsituaties en ten behoeve van 
ontwikkelingshulp. In alle andere 
gevallen wordt een beleid van gegevens 
tegen betaling gevoerd of een 
wederkerigheidsbeginsel toegepast. Voorts 
gelden de volgende beperkingen op het 
beleid van volledige, open en kosteloze 
toegang:

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan gegevens en informatie van derden 
verbonden vergunningsvoorwaarden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers, door onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde
nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, die haar de 

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers, door onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde
nationale/regionale agentschappen of 
verenigingen daarvan, in het bijzonder 
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noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

nationale ruimteagentschappen, die haar de 
noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om het gebruik van 
aardobservatietechnologieën door lokale 
overheden en kmo's te bevorderen, wordt 
de Commissie bijgestaan door een 
speciaal netwerk voor Copernicus-
gegevensdistributie, dat uit nationale en 
regionale instanties bestaat en onder 
toezicht van het Copernicus-comité staat.
Vertegenwoordigers van het ESA en van 
de exploitanten aan wie taken van het 
programma zijn toevertrouwd, worden als 
waarnemers bij de werkzaamheden van 
het comité betrokken onder de bij het 
reglement van orde ervan vastgestelde 
voorwaarden.
Door de Unie gesloten internationale 
overeenkomsten kunnen, voor zover van 
toepassing, voorzien in de deelname van 
vertegenwoordigers van derde landen of 
van internationale organisaties aan de 
werkzaamheden van het Copernicus-
comité, onder de bij het reglement van 
orde ervan vastgestelde voorwaarden.

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 15, lid 1, en artikel 18, 
lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
wordt aan de Commissie toegekend voor
onbepaalde tijd met ingang van 1 januari 
2014.

2. De in artikel 8, lid 8, artikel 15, lid 1, en 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor de duur van 
het programma.

Or. en
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TOELICHTING

Tegenwoordig is het van geostrategisch belang over informatie te beschikken en die goed te 
gebruiken. Daarom moet Europa zijn beleid ter zake onafhankelijk, tijdig en op betrouwbare 
wijze kunnen evalueren. Het Copernicus-programma (de nieuwe naam van GMES) biedt 
daarvoor de nodige infrastructuur, het allesomvattende Europese aardobservatiesysteem. Met 
het voorstel van de Commissie wordt de operationele fase van de reeks satellieten ingeluid. 
Hoofddoel is de Europese burgers op tal van gebieden ten dienste te staan, met name wat 
milieu en klimaatverandering betreft. Het toepassingsgebied blijft civiel, maar een aantal van 
de meer controversiële elementen, zoals governance en gegevensbeleid, moeten worden 
verfijnd om een vlotte overgang mogelijk te maken. De Commissie beschouwt Copernicus als 
een "vlaggenschipprogramma", een prioriteit voor zowel het industrieel beleid als het 
milieubeleid. Men kan zich dan ook afvragen waarom de oorspronkelijk voorgestelde 
begroting met 35% is verminderd. De ruimtevaartsector is nochtans goed voor een aanzienlijk 
aantal banen en veel onderzoeksactiviteiten. Alleen al Copernicus belooft een return van 3,2 
euro per uitgegeven euro: is dit niet het moment om een groei van de Europese economie te 
beogen? Is het geen tijd voor grote economische projecten die Europa uit het moeras kunnen 
halen? In de amendementen stelt de rapporteur voor om voor de toekomst alternatieve 
organisatie-, beheers- en financieringsmodellen te overwegen met het oog op verbintenissen 
op lange termijn en een evenwichtige governance. De verordening voorziet nu al in een 
begrotingslijn voor het programma voor ruimtebewaking en -monitoring, dat essentieel is 
voor de toekomstige veiligheid van de Europese infrastructuur in de ruimte en het 
onafhankelijke beheer daarvan. Daarom vindt de rapporteur dat onderzoeksactiviteiten in 
verband met Copernicus in deze nieuwe fase van het programma beter door de 
ruimtevaartfondsen van Horizon 2020 kunnen worden gefinancierd.

Met de meeste amendementen wordt beoogd de structuur van het document op de vorige 
verordeningen af te stemmen en lering te trekken uit de ervaring die met het 
goedkeuringsproces van het Galileo-programma is opgedaan. Dit geldt met name voor 
openbare aanbestedingen en de taakomschrijving van het ESA, de belangrijke "partner" van 
de Europese Commissie bij deze onderneming. Over het algemeen heeft de rapporteur 
geprobeerd rekening te houden met de standpunten van de verschillende stakeholders en in de 
tekst een evenwicht te bereiken in de vorm van een representatief model voor het 
bedrijfsleven en lokale overheden. Tegelijk wil hij ervoor zorgen dat de infrastructuur tijdig 
wordt gestationeerd en dat de strategische, industriële, economische en maatschappelijke 
doelstellingen van het programma worden nagestreefd. Daarom zijn er maatregelen genomen 
om in het programma voor meer Europese convergentie, transparantie en democratische 
verantwoording te zorgen. De Commissie krijgt de bevoegdheid om uitvoeringsmaatregelen 
vast te stellen om convergentie tussen de lidstaten bij het gebruik van de Copernicus-gegevens 
en -informatie te bevorderen en toegang tot de technologie en ontwikkeling op het gebied van 
aardobservatie te garanderen. Hoewel Commissie rekenschap moet afleggen van de algemene 
verantwoordelijkheid voor en de coördinatie van het programma, wordt in een delegatie van 
taken voorzien om derde partijen gemakkelijker bij het programma te kunnen betrekken. Een 
grotere rol van bepaalde stakeholders in de besluitvormingsstructuur zou het ethische 
evenwicht verstoren tussen degene die de deelnemingsregels vaststelt en degenen die 
deelnemen. Niettemin is het belangrijk dat de Commissie een brede deelname van Europese 



PE519.768v02-00 40/40 PR\1005871NL.doc

NL

openbare en particuliere stakeholders bevordert, intermediaire en downstreamsectoren in staat 
stelt te groeien en nieuwe markten helpt creëren. In dit verband stelt de rapporteur voor om 
een speciaal netwerk voor Copernicus-gegevensdistributie op te zetten dat uit nationale en 
regionale instanties bestaat en het gebruik van aardobservatietechnologieën door lokale 
overheden en kmo's bevordert.

Met een passend gegevensbeleid heeft Copernicus ten slotte het potentieel om de Europese 
aardobservatiedienstensector en gebruikersdienstensectoren te stimuleren en ze te helpen om 
zich tot mondiale spelers te ontwikkelen. Het beleid van volledig, open en kosteloos 
toegankelijke gegevens is een belangrijk onderdeel van de Copernicus-verordening, aangezien 
Europeanen in principe geen twee keer voor dezelfde gegevens dienen te betalen. Om te 
bepalen welk gegevensbeleid passend is, moet echter rekening worden gehouden met 
strategische en economische overwegingen, alsook met het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven. Wederkerigheid van toegang tot gegevens met niet-bijdragende derde 
landen is een belangrijk middel om eerlijke concurrentie te garanderen. Op dit beginsel 
moeten uitzonderingen worden gemaakt voor noodgevallen en civiele bescherming of 
wanneer dat meerwaarde oplevert voor ander Europees beleid, in het bijzonder 
ontwikkelingshulp. In de verordening wordt reeds bepaald dat de Commissie met derde 
partijen kan onderhandelen over overeenkomsten inzake andere kwesties, zodat dit beginsel 
gemakkelijk kan worden toegevoegd.


