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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].



PR\1005871PL.doc 3/38 PE519.768v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...........5

UZASADNIENIE ................................................................................................................37



PE519.768v02-00 4/38 PR\1005871PL.doc

PL



PR\1005871PL.doc 5/38 PE519.768v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2013)0312/2),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0195/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby uzyskać jak najlepsze efekty 
oraz wykorzystać wiedzę fachową zdobytą 
podczas wdrażania programu Copernicus 
należy przeanalizować możliwość 
wykorzystania w dalszym planowaniu 
nowych modeli organizacyjnych, takich 
jak wspólna inicjatywa na rzecz 
technologii kosmicznej, opracowany we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym wieloletni plan finansowy 
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gwarantujący zaangażowanie gospodarcze 
wszystkich państw członkowskich na 25 
lat lub dłużej, lub wreszcie zaangażowanie 
Agencji Europejskiego GNSS w 
charakterze organizacji parasolowej 
odpowiedzialnej za kolejne etapy realizacji 
programu.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej. 
Taki system wymiany informacji jest 
bardziej opłacalny niż system oparty na 
kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia 
globalny wymiar programu.

(13) Międzynarodowy wymiar programu 
Copernicus ma szczególnie znaczenie dla 
wymiany danych i informacji, jak również 
dostępu do infrastruktury obserwacyjnej. 
Taki system wymiany informacji, jeżeli 
rzeczywiście działa zgodnie z zasadą 
wzajemności, jest bardziej opłacalny niż 
system oparty na kupowaniu danych, a 
dodatkowo umacnia globalny wymiar 
programu.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Biorąc pod uwagę wymiar partnerstwa 
programu Copernicus, a także aby uniknąć 
powielania wiedzy technicznej, za 
realizację programu powinny odpowiadać 
podmioty posiadające odpowiednie 
kwalifikacje techniczne i zawodowe.

(17) Biorąc pod uwagę wymiar partnerstwa 
programu Copernicus, a także aby uniknąć 
powielania wiedzy technicznej, za 
realizację programu powinny odpowiadać 
podmioty posiadające odpowiednie 
kwalifikacje techniczne i zawodowe, a ich 
aktywny udział w realizacji programu 
powinien być promowany przez Komisję.
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Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i zakres stosowania

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny 
program obserwacji Ziemi zwany 
programem Copernicus oraz określa 
zasady jego realizacji.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny 
program obserwacji i monitorowania
Ziemi zwany programem Copernicus oraz 
określa zasady jego wdrożenia, 
funkcjonowania i wykorzystywania.

Program Copernicus zapewnia ciągłość 
działań zrealizowanych w ramach 
programu GMES i obejmuje:
(a) komponent usługowy zapewniający 
dostęp do informacji w następujących 
obszarach: monitorowanie atmosfery, 
monitorowanie zmiany klimatu, 
zarządzanie kryzysowe, monitorowanie 
obszarów lądowych, monitorowanie 
obszarów morskich i bezpieczeństwo;
b) komponent kosmiczny zapewniający 
trwałe obserwacje z instalacji 
kosmicznych na potrzeby obszarów usług, 
o których mowa w lit. a);
c) komponent in situ zapewniający 
skoordynowany dostęp do obserwacji za 
pomocą urządzeń powietrznych, morskich 
oraz naziemnych, w tym urządzeń 
bezzałogowych, na potrzeby obszarów 
usług, o których mowa w lit. a), oraz 
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działań związanych z wzorcowaniem i 
walidacją obserwacji prowadzonych z 
przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele ogólne Cele
1. Cele ogólne

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochrona środowiska i zapewnienie 
wsparcia dla działań na rzecz ochrony 
ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

a) monitorowanie i ochrona środowiska i 
zapewnienie wsparcia dla działań na rzecz 
ochrony ludności i w zakresie 
bezpieczeństwa ludności;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pobudzanie konkurencyjności i 
zdolności innowacyjnych przemysłu 
europejskiego;
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) promowanie kluczowych technologii i 
niezależnego dostępu do wiedzy o 
środowisku dla Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z 
obserwacji kosmicznych, jak również 
dostępne dane in situ („dane i informacje 
programu Copernicus”) są dokładne i 
rzetelne, dostarczane w długiej 
perspektywie czasu i w zrównoważony 
sposób oraz są zgodne z wymogami 
społeczności użytkowników programu 
Copernicus. Dostęp do przedmiotowych 
danych jest pełny, otwarty i bezpłatny na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu lub na jego podstawie.

2. Cele szczegółowe

Aby osiągnąć cele ogólne określone w 
ust. 1, realizacja programu Copernicus 
obejmuje następujące cele szczegółowe:
a) przekazywanie dokładnych i rzetelnych 
danych i informacji, dostarczanych w 
długiej perspektywie czasu i w 
zrównoważony sposób oraz zgodnych z 
wymogami społeczności użytkowników 
programu Copernicus, czyli europejskich 
organów krajowych, regionalnych lub 
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lokalnych, którym powierzono 
definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie 
lub monitorowanie usługi publicznej lub 
obszaru polityki, o których mowa w art. 4 
ust. 1;
b) zapewnianie zrównoważonego i 
niezawodnego dostępu do danych i 
informacji z obserwacji prowadzonych z 
przestrzeni kosmicznej w oparciu o 
niezależną unijną zdolność obserwacji 
Ziemi o stałych specyfikacjach 
technicznych oraz wykorzystywanie 
istniejących europejskich i krajowych 
aktywów i zdolności, uzupełniając je w 
stosownych przypadkach;
c) zapewnianie zrównoważonego i 
niezawodnego dostępu do danych in situ 
w oparciu o istniejące zdolności oraz 
globalne systemy i sieci obserwacji.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności 
użytkowników programu Copernicus 
zalicza się europejskie organy krajowe, 
regionalne lub lokalne, którym 
powierzono definiowanie, wdrażanie, 
egzekwowanie lub monitorowanie usługi 
lub polityki publicznej w dziedzinach, o 
których mowa w art. 4 pkt 1.

skreślony

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Osiągnięcie celów, o których mowa w 
ust. 1, mierzy się za pomocą następujących 
wskaźników rezultatu:

3. Wskaźniki

Osiągnięcie celów, o których mowa w 
części 1 i 2, mierzy się za pomocą 
następujących wskaźników rezultatu:

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rozwój infrastruktury kosmicznej pod 
kątem wysłanych satelitów i pochodzących 
nich danych;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zapotrzebowanie na dane i informacje 
programu Copernicus mierzone liczbą 
użytkowników, ilością udostępnionych 
danych i informacji oraz zwiększeniem 
dystrybucji w instytucjach unijnych i 
organach krajowych, regionalnych lub 
lokalnych;
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wykorzystywanie danych i informacji 
programu Copernicus przez instytucje i 
organy unijne, organizacje 
międzynarodowe, ilość pozyskiwanych 
przez użytkowników informacji, poziom 
zadowolenia użytkowników i korzyści 
płynące dla obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) penetracja rynku i konkurencyjność 
europejskich operatorów niższego 
szczebla.

b) penetracja rynku, tworzenie nowych 
rynków i konkurencyjność europejskich 
operatorów niższego szczebla.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Cele szczegółowe
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1. Na potrzeby osiągnięcia ogólnych celów 
określonych w art. 2 program Copernicus 
zaspakaja potrzeby użytkowników i 
zapewnia usługi operacyjne, o których 
mowa w art. 4 pkt 1. Cel ten jest mierzony 
poziomem wykorzystania danych i 
informacji mierzonych wzrostem liczby 
użytkowników, ilością udostępnionych 
danych i informacji o wartości dodanej 
oraz zwiększeniem dystrybucji w 
państwach członkowskich;
2. Program Copernicus zapewnia 
zrównoważony i niezawodny dostęp do 
obserwacji prowadzonych z przestrzeni 
kosmicznej w oparciu o niezależną unijną 
zdolność obserwacji Ziemi oraz oparty jest 
na istniejących aktywach i zdolnościach, 
uzupełniając je w stosownych 
przypadkach. Cel ten jest mierzony 
poprzez pomiar poziomu osiągnięcia 
infrastruktury kosmicznej pod kątem 
wysłanych satelitów i pochodzących z nich 
danych.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres usług programu Copernicus Funkcjonowanie programu Copernicus

Część 1 – Usługi

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi programu Copernicus, o których 
mowa w art. 3 ust. 1, obejmują:

Usługi programu Copernicus, o których 
mowa w art. 1 lit. a), obejmują:

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usługa monitorowania atmosfery 
zapewnia informacje o jakości powietrza w
skali europejskiej oraz składu chemicznego 
atmosfery w skali globalnej. W 
szczególności dostarcza informacje 
systemom monitorowania jakości 
powietrza na poziomach od lokalnego do 
krajowego, oraz powinna przyczyniać się 
do monitorowania zmiennych 
klimatycznych w aspekcie chemii 
atmosferycznej;

a) usługa monitorowania atmosfery 
zapewnia informacje o jakości powietrza w 
skali europejskiej oraz składu chemicznego 
atmosfery w skali globalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem obserwacji 
koron drzew oraz działalności rolniczej. 
W szczególności dostarcza informacje 
systemom monitorowania jakości 
powietrza na poziomach od lokalnego do 
krajowego, zwłaszcza informacje 
dotyczące wzorców temperatur, oraz 
powinna przyczyniać się do monitorowania 
zmiennych klimatycznych w aspekcie 
chemii atmosferycznej;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługa monitorowania obszarów 
morskich zapewnia informacje o stanie 
fizycznym i dynamice oceanów i 
ekosystemów morskich w skali globalnej i 
w europejskich strefach regionalnych;

b) usługa monitorowania obszarów 
morskich zapewnia informacje o stanie 
fizycznym i dynamice oceanów i 
ekosystemów morskich w skali globalnej i 
w europejskich strefach regionalnych, ze 



PR\1005871PL.doc 15/38 PE519.768v02-00

PL

szczególnym uwzględnieniem przepływu 
odpadów;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższe usługi są wykonywane w sposób 
umożliwiający ich realizację, racjonalny 
pod względem kosztów i 
zdecentralizowany. W stosownych 
przypadkach wykorzystuje się je do 
integracji na szczeblu europejskim 
istniejących w państwach członkowskich 
danych pozyskanych w przestrzeni 
kosmicznej, danych in situ i danych 
referencyjnych oraz zdolności, unikając w 
ten sposób powielania danych.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. działalność rozwojową polegającą na 
poprawie jakości i wydajności usług 
operacyjnych, w tym ich rozwijanie i 
dostosowanie, oraz na unikaniu lub 
łagodzeniu ryzyka operacyjnego;

2. Działalność rozwojowa

Poprawa jakości i wydajności usług 
operacyjnych, w tym ich rozwijanie i 
dostosowanie, oraz unikanie lub
łagodzenie ryzyka operacyjnego;

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. działalność wspierającą, na którą 
składają się środki promujące korzystanie 
z usług operacyjnych przez użytkowników 
oraz zastosowanie na dalszych etapach, a 
także działalność w zakresie komunikacji i 
rozpowszechniania.

3. Działalność wspierająca

Środki promujące korzystanie z usług 
operacyjnych programu Copernicus, w 
tym działalność w zakresie komunikacji i 
rozpowszechniania, opracowywanie 
standardowych procedur integracji 
danych i informacji programu Copernicus 
w procesach działań użytkowników:
a) przez organy publiczne, którym 
powierzono definiowanie, wdrażanie, 
egzekwowanie lub monitorowanie usługi 
publicznej lub obszaru polityki, o których 
mowa w ust.1;
b) przez pozostałych użytkowników oraz w 
związku z zastosowaniami niższego 
szczebla.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5
Komponent kosmiczny

Część II - komponent kosmiczny

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komponent kosmiczny programu 
Copernicus zapewnia obserwacje 
prowadzone z przestrzeni kosmicznej dla 
realizacji celów, o których mowa w art. 2 i 
3, głównie pod kątem usług operacyjnych, 
o których mowa w art. 4 pkt 1. Komponent 
kosmiczny programu Copernicus obejmuje 
następujące działania:

Komponent kosmiczny programu 
Copernicus zapewnia obserwacje 
prowadzone z przestrzeni kosmicznej dla 
realizacji celów, o których mowa w art. 2, 
głównie pod kątem usług operacyjnych, o 
których mowa w art. 4 pkt 1. Komponent 
kosmiczny programu Copernicus obejmuje 
następujące działania:

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obsługę infrastruktury kosmicznej
programu Copernicus, w tym zarządzanie 
satelitami, monitorowanie i kontrolę 
satelitów, odbiór i przetwarzanie, 
archiwizację i rozpowszechnianie danych 
oraz stałe wzorcowanie i walidację;

– utworzenie, prowadzenie i obsługę misji
programu Copernicus, w tym zarządzanie 
satelitami, monitorowanie i kontrolę 
satelitów, odbiór i przetwarzanie, 
archiwizację i rozpowszechnianie danych 
oraz stałe wzorcowanie i walidację;

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera b – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– identyfikację luk w obserwacji i 
specyfikację nowych misji kosmicznych w 

– identyfikację luk w obserwacji i 
specyfikację nowych misji kosmicznych w 
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oparciu o wymagania użytkowników; oparciu o wymagania użytkowników i 
istniejącą lub planowaną infrastrukturę 
kosmiczną;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6
Komponent in-situ

Część III - komponent in situ

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) identyfikacja oraz podjęcie problemu 
braków w zakresie obserwacji in situ, 
których nie można uzupełnić za pomocą 
istniejącej infrastruktury i istniejących 
sieci.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przydział środków finansowych na rzecz 
programu Copernicus może również 

3. Przydział środków finansowych na rzecz 
programu Copernicus może również 
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pokrywać wydatki związane z działaniami 
przygotowawczymi, z zakresu 
monitorowania, kontroli, audytu i oceny, 
które są bezpośrednio wymagane w 
odniesieniu do zarządzania programem 
Copernicus oraz z osiągania jego celów, a 
w szczególności związane z badaniami, 
spotkaniami, działalnością informacyjną i 
komunikacją, a także wydatki związane z 
sieciami IT w zakresie przetwarzania 
informacji i wymiany danych. Zasoby 
przydzielone na działania komunikacyjne 
w ramach niniejszego rozporządzenia 
mogą również proporcjonalnie przyczynić 
się do pokrycia komunikacji 
instytucjonalnej dotyczącej priorytetów 
politycznych Unii.

pokrywać wydatki związane z działaniami 
przygotowawczymi, z zakresu 
monitorowania, kontroli, audytu i oceny, 
które są bezpośrednio wymagane w 
odniesieniu do zarządzania programem 
Copernicus oraz z osiągania jego celów, a 
w szczególności związane z badaniami, 
spotkaniami, działalnością informacyjną i 
komunikacją, a także wydatki związane z 
sieciami IT w zakresie przetwarzania 
informacji i wymiany danych.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program prac Komisji Ustalenia organizacyjne
1. Rola Komisji

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje program prac na 
podstawie art. 84 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012. Przedmiotowy akt 
wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

1. Na Komisji spoczywa ogólna 
odpowiedzialność za program Copernicus.
Komisja określa priorytety i cele 
programu oraz nadzoruje jego realizację, 
zwracając szczególną uwagę na koszty, 
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art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. harmonogram i wyniki, oraz przedstawia 
państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie z 
postępów w realizacji zawierające 
wszystkie istotne informacje związane z 
programem.
2. Komisja współpracuje z państwami 
członkowskimi w celu usprawnienia 
wymiany danych i informacji między nimi 
oraz zwiększenia ilości danych i 
informacji udostępnianych na potrzeby 
programu Copernicus.
3. Komisja może przyjąć środki 
promowania konwergencji państw 
członkowskich w zakresie korzystania z 
danych i informacji programu Copernicus 
oraz ich dostępu do technologii i 
osiągnięć w zakresie obserwacji Ziemi.
Takie środki nie zakłócają konkurencji.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 20 ust. 2.
4. Komisja zarządza w imieniu Unii i w 
ramach swoich kompetencji stosunkami z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, zapewniając 
koordynację programu Copernicus z 
działaniami na szczeblu krajowym, 
unijnym i międzynarodowym.
5. Komisja koordynuje wkłady państw 
członkowskich mające na celu operacyjne 
świadczenie usług i długoterminową 
perspektywę dostępności danych z 
infrastruktur obserwacyjnych 
koniecznych do wykonywania usług.
6. Komisja zapewnia komplementarność i 
spójność programu Copernicus poprzez 
tworzenie odpowiednich połączeń z 
właściwymi strategiami politycznymi, 
instrumentami, programami i działaniami 
UE, gwarantując w ten sposób pozytywny 
wpływ usług programu Copernicus na 
powyższe.
7. Komisja dba o przejrzyste i regularne 
zaangażowanie użytkowników i 
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konsultacje z nimi, co umożliwia 
identyfikację wymagań użytkowników i 
monitorowanie poziomu ich zadowolenia 
na szczeblu UE i krajowym. W tym celu 
komitet ds. programu Copernicus, o 
którym mowa w art. 20 ust. 1, nadzoruje 
specjalną infrastrukturę dystrybucji 
danych programu Copernicus, utworzoną 
w oparciu o sieć krajowych/ regionalnych 
węzłów, mającą zagwarantować i 
koordynować dystrybucję danych.
8. Komisja zgodnie z art. 21 przyjmuje 
akty delegowane dotyczące określenia 
wymogów w zakresie danych niezbędnych 
do świadczenia usług operacyjnych, 
uwzględniając ich zmienność.
9. Komisja udostępnia środki finansowe 
na potrzeby finansowania programu 
Copernicus.
10. Komisja podejmuje odpowiednie 
środki mające na celu zapewnienie 
pełnego udziału środków prywatnych w 
finansowaniu programu Copernicus, 
umożliwiając w ten sposób rozwój 
sektorów średniego i niższego szczebla.
11. Podejmując decyzje o zmianie 
produktów związanych z usługami w 
zakresie danych i informacji ujętymi w 
rozporządzeniu dotyczącym programu 
Copernicus, Komisja promuje stabilne 
otoczenie sprzyjające długoterminowym 
inwestycjom i prowadzi konsultacje z 
zainteresowanymi stronami.
12. Komisja popiera organizację szeroko 
zakrojonej kampanii informacyjnej 
skierowanej do lokalnych organów 
zajmujących się danymi i usługami 
programu Copernicus, podkreślając np. 
ich znaczenie dla realizacji celów 
związanych z zarządzaniem terytorialnym 
i wdrażaniem publicznych strategii 
politycznych. W tym zakresie należy 
przeprowadzić pełny przegląd istniejącego 
prawodawstwa unijnego w dziedzinie 
ochrony środowiska, zwłaszcza dyrektyw 
takich jak dyrektywa ustanawiająca 
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infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) lub 
dyrektywa w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy, do 
których wdrożenia lokalne organy 
potrzebują danych z programu 
Copernicus.
13. Komisja przyjmuje program prac na 
podstawie art. 84 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012. Przedmiotowy akt 
wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

(2) Rola Europejskiej Agencji Kosmicznej
1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012 Komisja zawiera umowę o 
delegowaniu zadań z Europejską Agencją 
Kosmiczną, w której określone zostają 
ogólne warunki następujących zadań, 
które mają zostać powierzone ESA przez 
Komisję:
a) projektowanie, tworzenie i zamawianie 
kosmicznego komponentu systemu 
Copernicus;
b) ustalenie struktury systemu 
komponentu kosmicznego w oparciu o 
wymagania użytkownika;
c) zarządzanie powierzonymi funduszami;
d) procedury nadzoru i kontroli.
Powyższa umowa zostaje przekazana do 
konsultacji komitetowi ds. programu 
Copernicus i przedstawiona Parlamentowi 
Europejskiemu.
ESA systematycznie dostarcza Komisji 
informacje o planach, kosztach i 
harmonogramach, wskazując przy tym 
działania naprawcze, które należy podjąć 
w razie wystąpienia rozbieżności między 
planowanym budżetem, wynikami a 
harmonogramem.

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Współpraca z państwami członkowskimi
1. Komisja współpracuje z państwami 
członkowskimi w celu usprawnienia 
wymiany danych i informacji między nimi 
oraz zwiększenia ilości danych i 
informacji udostępnianych na potrzeby 
programu Copernicus.
2. Komisja może przyjąć środki 
promowania konwergencji państw 
członkowskich w zakresie korzystania z 
danych i informacji programu Copernicus 
oraz ich dostępu do technologii i 
osiągnięciach w zakresie obserwacji 
Ziemi. Środki te nie skutkują zakłóceniem 
wolnej konkurencji. Przedmiotowe akty 
wykonawcze zostają przyjęte zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
20 ust. 2.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Rola Komisji
1. Komisja ponosi pełną odpowiedzialność 
za program. Określa priorytety i cele 
programu, a także nadzoruje jego 
realizację, w szczególności pod względem 
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kosztów, harmonogramu i efektywności.
2. Komisja zarządza w imieniu Unii i w 
ramach swoich kompetencji stosunkami z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, zapewniając 
koordynację programu Copernicus z 
działaniami na szczeblu krajowym, 
unijnym i międzynarodowym.
3. Komisja koordynuje wkłady państw 
członkowskich mające na celu operacyjne 
świadczenie usług i długoterminową 
perspektywę dostępności danych z 
infrastruktur obserwacyjnych 
koniecznych do wykonywania usług.
4. Komisja zapewnia komplementarność i 
spójność programu Copernicus z innymi 
właściwymi politykami, instrumentami, 
programami i działaniami UE.
5. Komisja dba o przejrzyste i regularne 
zaangażowanie użytkowników i 
konsultacje z nimi, co umożliwia 
identyfikację wymagań użytkowników na 
szczeblu UE i krajowym.
6. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 21 dotyczące określenia 
wymogów w zakresie danych niezbędnych 
do świadczenia usług operacyjnych, 
uwzględniając ich zmienność.
7. Komisja udostępnia środki finansowe 
na potrzeby finansowania programu 
Copernicus.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach należycie 
uzasadnionych charakterem działania i 

1. W przypadkach należycie 
uzasadnionych charakterem działania i 
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konkretną wiedzą fachową organu UE 
Komisja może powierzyć w całości lub 
częściowo realizację zadań, o których 
mowa w art. 4, właściwym organom UE. 
Takimi organami są:

konkretną wiedzą fachową, mandatem, 
działaniem i zdolnościami kierowniczymi
organu UE Komisja może, w drodze umów 
o delegowaniu zadań, powierzyć w całości 
lub częściowo realizację zadań, o których 
mowa w art. 3, właściwym organom UE. 
Takimi organami są:

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzór nad operatorami Zamówienia publiczne

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skargi dotyczące udzielania zamówień i 
przyznawania dotacji przez operatorów w 
ramach realizacji umowy o przekazaniu 
zadań lub programu prac można składać 
do Komisji. Niemniej jednak takie skargi 
mogą dotyczyć wyłącznie celowych 
nadużyć, poważnego zaniedbania lub 
oszustwa i można je składać wyłącznie po 
wyczerpaniu wszystkich środków 
odwoławczych przed operatorem.

Ogólne przepisy w zakresie zamówień
publicznych

Zasady ogólne
1. Bez uszczerbku dla środków 
koniecznych do ochrony podstawowych 
interesów związanych z bezpieczeństwem 
Unii lub z bezpieczeństwem publicznym 
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bądź do celów przestrzegania wymogów 
Unii w zakresie kontroli wywozu, do 
programu Copernicus mają zastosowanie 
przepisy rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012, a w szczególności ogólne 
zasady dotyczące otwartego dostępu 
i sprawiedliwej konkurencji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw, ogłaszanie 
zaproszeń do składania ofert na podstawie 
przejrzystych i aktualnych informacji oraz 
przekazywanie jasnych informacji na 
temat mających zastosowanie zasad 
udzielania zamówień publicznych, 
kryteriów wyboru i udzielania zamówień 
oraz wszelkich innych istotnych 
informacji umożliwiających zapewnienie 
równych szans wszystkim potencjalnym 
oferentom.
2. Podczas procedury postępowania o 
udzielenie zamówienia w zaproszeniach 
do składania ofert instytucje zamawiające 
dążą do osiągnięcia następujących celów:
a) promowania w całej Unii jak 
najszerszego i jak najbardziej otwartego 
uczestnictwa wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w szczególności nowych 
podmiotów i MŚP, między innymi w 
drodze zachęcania oferentów do 
korzystania z podwykonawstwa;
b) zapobiegania ewentualnemu 
nadużywaniu pozycji dominującej 
i zależności od jednego dostawcy;
c) wykorzystywania doświadczenia 
zdobytego podczas poprzednich inwestycji 
w sektorze publicznym i pozyskanej 
wiedzy, a także doświadczenia 
przemysłowego i kompetencji, w tym 
kompetencji zdobytych w początkowej 
fazie realizacji programu, jednocześnie 
zapewniając zgodność z zasadami 
procedury przetargowej;
d) dążenia, w stosownych przypadkach, do 
korzystania z licznych źródeł dostaw, by 
zapewnić lepszą ogólną kontrolę nad 
programem, jego kosztami 
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i harmonogramem;
e) uwzględniania, w każdym stosownym 
przypadku, stosunku całkowitych kosztów 
do cyklu życia produktu, usługi lub pracy 
będących przedmiotem przetargu, nie 
uzależniając przy tym wyników przetargu 
jedynie od ceny.
Przepisy szczegółowe
1. Ustanawianie warunków dla uczciwej 
konkurencji
Instytucja zamawiająca podejmuje 
odpowiednie środki mające na celu 
ustanowienie warunków dla uczciwej 
konkurencji, jeżeli wcześniejszy udział 
przedsiębiorstwa w działaniach 
związanych z działaniami będącymi 
przedmiotem zaproszenia do składania 
ofert:
a) może przynosić temu przedsiębiorstwu 
znaczne korzyści związane z dostępem do 
uprzywilejowanych informacji i tym 
samym wzbudzać obawy jeżeli chodzi o 
przestrzeganie zasad równego 
traktowania; lub
b) wpływa na warunki zwykłej 
konkurencji lub na bezstronność i 
obiektywizm przy udzielaniu lub realizacji 
zamówień publicznych.
Powyższe środki nie zakłócają 
konkurencji ani nie prowadzą do 
nierównego traktowania lub do 
naruszenia poufności zgromadzonych 
informacji dotyczących przedsiębiorstw, 
ich stosunków handlowych oraz struktury 
kosztów. W tym kontekście powyższe 
środki uwzględniają charakter i warunki 
planowanego zamówienia.
2. Bezpieczeństwo informacji
W przypadku gdy zamówienia obejmują 
wykorzystanie informacji niejawnych, 
wymagają tego i/ lub takie informacje 
zawierają, instytucja zamawiająca określa 
w dokumentacji przetargowej środki 
i wymogi niezbędne do zagwarantowania 
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bezpieczeństwa takich informacji na 
wymaganym poziomie.
3. Niezawodność dostaw
Instytucja zamawiająca określa 
szczegółowo w dokumentacji przetargowej 
wymogi związane z niezawodnością 
dostaw lub świadczeniem usług w ramach 
realizacji zamówienia.
4. Zamówienia w transzach warunkowych
a) Instytucja zamawiająca może udzielić 
zamówienia w transzach warunkowych.
b) Zamówienie w transzach warunkowych 
obejmuje transzę stałą, z którą wiąże się 
zobowiązanie budżetowe i wynikające z 
niego wiążące zobowiązanie do 
wykonania prac, realizacji dostaw lub 
świadczenia usług przewidzianych 
w umowie w ramach tej transzy, oraz 
jedną lub więcej transz, które są 
warunkowe zarówno w zakresie budżetu, 
jak i wykonania. W dokumentach 
przetargowych określa się elementy 
właściwe dla zamówień w transzach 
warunkowych. W dokumentach tych 
określa się w szczególności przedmiot 
zamówienia, cenę lub warunki jej 
określania oraz warunki wykonania prac, 
realizacji dostaw lub świadczenia usług w 
ramach każdej transzy.
c) Zobowiązania w ramach transzy stałej 
muszą tworzyć spójną całość, tak samo jak 
zobowiązania w ramach każdej transzy 
warunkowej, mając na uwadze 
zobowiązania w ramach poprzednich 
transz.
d) Realizacja każdej transzy warunkowej 
jest uzależniona od podjęcia przez 
instytucję zamawiającą decyzji i 
poinformowania o niej wykonawcy na 
warunkach określonych w umowie. Jeżeli 
transza warunkowa jest potwierdzana z 
opóźnieniem lub jeżeli nie jest 
potwierdzana, wykonawcy przysługuje, o 
ile jest to przewidziane w umowie oraz na 
warunkach w niej określonych, dodatek 
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za zwłokę lub dodatek z tytułu odwołania.
e) Jeżeli w ramach danej transzy 
instytucja zamawiająca stwierdzi, że nie 
zostały wykonane prace, zrealizowane 
dostawy ani wyświadczone usługi 
przewidziane w danej transzy, może ona 
domagać się odszkodowania i rozwiązać 
umowę, o ile jest to przewidziane w 
umowie oraz na warunkach w niej 
określonych.
5. Umowy koszt plus
a) Instytucja zamawiająca może wybrać 
procedurę zamówienia wynagradzanego 
częściowo lub w całości na podstawie 
umowy koszt plus, w granicach ceny 
maksymalnej i na warunkach 
przewidzianych w lit. b).
Cenę należną w przypadku takich umów 
stanowi łączna wartość wydatków 
faktycznie poniesionych przez wykonawcę 
z tytułu realizacji zamówienia, takich jak 
wydatki związane z kosztami pracy, 
materiałów eksploatacyjnych oraz 
eksploatacji urządzeń i elementów 
infrastruktury niezbędnych do realizacji 
zamówienia. Wartość tych kosztów 
powiększa się o kwotę ryczałtową 
obejmującą koszty pośrednie i zysk lub 
o kwotę obejmującą koszty pośrednie 
i premię motywacyjną, w zależności od 
tego, czy osiągnięto cele dotyczące 
wyników i harmonogramu.
b) Instytucja zamawiająca może wybrać 
zamówienie wynagradzane częściowo lub 
w całości na podstawie umowy koszt plus, 
jeżeli obiektywnie stwierdzono brak 
możliwości dokładnego określenia stałej 
ceny oraz jeżeli można racjonalnie 
wykazać, że taka stała cena byłaby zbyt 
wysoka z uwagi na element niepewności 
nieodłącznie związany z realizacją 
zamówienia, ponieważ:
(i) zamówienie dotyczy bardzo złożonych 
lub zaawansowanych technologicznie 
elementów i tym samym wiąże się ze 
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znacznym ryzykiem technicznym;
(ii) działania będące przedmiotem 
zamówienia należy, ze względów 
operacyjnych, rozpocząć bezzwłocznie, 
mimo że nie jest jeszcze możliwe ustalenie 
stałej i ostatecznej ceny całkowitej z uwagi 
na występowanie znacznego ryzyka lub na 
fakt, że realizacja zamówienia zależy 
częściowo od realizacji innych zamówień.
c) Cena maksymalna zamówienia 
wynagradzanego w całości lub częściowo 
na podstawie umowy koszt plus jest 
maksymalną należną ceną. Może zostać 
przekroczona tylko w wyjątkowych i 
właściwie uzasadnionych okolicznościach 
oraz po uzyskaniu zgody instytucji 
zamawiającej.
d) W dokumentacji dotyczącej zamówień 
wynagradzanych częściowo lub w całości 
na podstawie umowy koszt plus określa 
się:
(i) charakter zamówienia, tj. że jest to 
zamówienie wynagradzane częściowo lub 
w całości na podstawie umowy koszt plus 
w granicach ceny maksymalnej;
(ii) w przypadku zamówienia 
wynagradzanego częściowo na podstawie 
umowy koszt plus – elementy zamówienia, 
których dotyczą wydatki kontrolowane;
(iii) cenę maksymalną;
(iv) kryteria udzielenia zamówienia
umożliwiające w szczególności ocenę 
prawdopodobieństwa zakładanego 
budżetu, kosztów podlegających zwrotowi, 
mechanizmów określania tych kosztów i 
zysków wyszczególnionych w ofercie;
(v) sposób powiększenia kwoty kosztów 
bezpośrednich, o którym mowa w lit. a);
(vi) zasady i procedury dotyczące 
kwalifikowalności kosztów 
przewidywanych przez oferenta w 
odniesieniu do realizacji zamówienia, 
zgodnie z zasadami określonymi w lit. e);
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(vii) zasady zapisów księgowych, których 
oferenci muszą przestrzegać;
(viii) w przypadku zamówienia 
wynagradzanego częściowo na podstawie 
umowy koszt plus, które ma zostać 
zamienione na zamówienie obejmujące 
cenę stałą i ostateczną – parametry takiej 
zamiany;
e) Koszty przedstawione przez wykonawcę 
podczas realizacji zamówienia w całości 
lub częściowo na podstawie umowy koszt 
plus są kwalifikowalne wyłącznie jeżeli:
(i) zostały faktycznie poniesione w okresie 
objętym umową, z wyjątkiem kosztów 
dotyczących wyposażenia, elementów 
infrastruktury oraz wartości 
niematerialnych, które są niezbędne do 
realizacji zamówienia i które można uznać 
za kwalifikowalne w odniesieniu do całej 
ich wartości zakupu;
(ii) są wyszczególnione w zakładanym 
budżecie ewentualnie zmienionym 
aneksami do pierwotnej umowy dotyczącej 
zamówienia;
(iii) są konieczne do realizacji 
zamówienia;
(iv) wynikają z realizacji zamówienia 
i można je do niego przypisać;
(v) są identyfikowalne, możliwe do 
sprawdzenia, ujęte w księgach 
rachunkowych wykonawcy i określone 
zgodnie ze standardami rachunkowości, 
o których mowa w specyfikacji i w umowie 
dotyczącej zamówienia;
(vi) są zgodne z wymogami 
obowiązujących przepisów podatkowych i 
socjalnych;
(vii) nie odbiegają od warunków umowy;
(viii) są racjonalne, uzasadnione i zgodne 
z wymogami należytego zarządzania 
finansami, zwłaszcza pod względem 
oszczędności i efektywności.
Wykonawca jest odpowiedzialny za 



PE519.768v02-00 32/38 PR\1005871PL.doc

PL

księgowanie swoich kosztów, należyte 
prowadzenie ksiąg rachunkowych lub 
wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych do wykazania, że koszty, 
o których zwrot się ubiega, faktycznie 
zostały poniesione i są zgodne z zasadami 
określonymi w niniejszym artykule.
Koszty, których wykonawca nie jest w 
stanie uzasadnić, uznaje się za 
niekwalifikowalne i odmawia się ich 
zwrotu.
f) W celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji zamówień wynagradzanych na 
podstawie umowy koszt plus instytucja 
zamawiająca wykonuje następujące 
zadania:
(i) określa jak najbardziej prawdopodobną 
cenę maksymalną, zapewniając 
jednocześnie niezbędną elastyczność 
umożliwiającą uwzględnienie ryzyka 
technicznego;
(ii) dokonuje zamiany zamówienia 
wynagradzanego częściowo na podstawie 
umowy koszt plus na zamówienie w 
całości oparte na cenie stałej i ostatecznej, 
gdy tylko podczas realizacji zamówienia 
można ustalić taką stałą i ostateczną cenę;
w tym celu określa parametry zamiany 
zamówienia wynagradzanego na 
podstawie umowy koszt plus na 
zamówienie oparte na cenie stałej i 
ostatecznej;
(iii) stosuje środki monitorowania i 
kontroli obejmujące w szczególności 
system prognozowania szacunkowych 
kosztów;
(iv) określa zasady, narzędzia i procedury 
odpowiednie z punktu widzenia 
wykonywania zamówień, w szczególności 
jeżeli chodzi o identyfikację i kontrolę 
kwalifikowalności kosztów 
przedstawionych przez wykonawcę lub 
jego podwykonawców podczas realizacji 
zamówienia oraz o wprowadzanie zmian 
do umowy;
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(v) sprawdza, czy wykonawca i jego 
podwykonawcy przestrzegają standardów 
rachunkowości określonych w umowie 
oraz obowiązku dostarczenia dokumentów 
księgowych mających wartość dowodową;
(vi) podczas realizacji zamówienia stale 
upewnia się co do skuteczności zasad, 
narzędzi i procedur, o których mowa w lit. 
d).
6. Zmiany
Instytucja zamawiająca i wykonawcy 
mogą zmienić umowę w drodze aneksu, 
pod warunkiem że aneks ten spełnia 
wszystkie poniższe warunki:
a) nie zmienia przedmiotu zamówienia;
b) nie narusza równowagi ekonomicznej 
umowy;
c) nie zawiera warunków, które, gdyby 
zostały pierwotnie ujęte w dokumentach 
dotyczących zamówienia, umożliwiałyby 
dopuszczenie oferentów innych niż 
oferenci pierwotnie dopuszczeni lub 
wybór oferty innej niż oferta pierwotnie 
wybrana.
7. Podwykonawstwo
a) Instytucja zamawiająca wymaga od 
wykonawcy zlecenia realizacji części 
zamówienia, na podstawie 
konkurencyjnego przetargu, na 
stosownym poziomie podwykonawstwa, 
spółkom innym niż spółki należące do 
grupy wykonawcy, w szczególności nowym 
podmiotom i MŚP.
b) Instytucja zamawiająca wyraźnie 
określa wymaganą część zamówienia, 
która ma zostać zlecona podwykonawcom, 
w formie przedziału zawierającego 
minimalną i maksymalną wartość 
procentową. Określając wspomnianą 
wartość procentową, instytucja 
zamawiająca bierze pod uwagę 
proporcjonalność takich wartości 
procentowych do przedmiotu i do wartości 
zamówienia, zwracając uwagę na 
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charakter danego sektora działalności, 
a w szczególności stwierdzone warunki 
konkurencji i potencjał przemysłowy.
c) Jeżeli oferent wskaże w swojej ofercie, 
że nie zamierza zlecić podwykonawcom 
realizacji żadnej części zamówienia lub 
ma zamiar zlecić realizację części 
mniejszej niż minimalna wartość 
w przedziale, o którym mowa w lit. b), 
przedstawia instytucji zamawiającej 
stosowne uzasadnienie. Instytucja 
zamawiająca przekazuje tę informację 
Komisji.
d) Instytucja zamawiająca może odrzucić 
podwykonawców wybranych przez 
kandydata na etapie postępowania o 
udzielenie głównego zamówienia lub przez 
oferenta wybranego do realizacji 
zamówienia. Instytucja zamawiająca 
uzasadnia na piśmie decyzję o odrzuceniu, 
którą można podjąć wyłącznie w oparciu o 
kryteria stosowane do wyboru oferentów 
w ramach głównego zamówienia.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny z zastrzeżeniem następujących 
ograniczeń:

Dane i informacje programu Copernicus są 
udostępnione w sposób pełny, otwarty i 
bezpłatny wszystkim uczestniczącym 
państwom członkowskim w sytuacjach 
wyjątkowych oraz dla celów związanych z 
pomocą rozwojową. We wszystkich 
pozostałych przypadkach obowiązuje 
polityka pobierania opłat za dostęp do 
danych lub zasada wzajemności. Dane nie 
są też udostępnione w sposób pełny, 
otwarty i bezpłatny w przypadku 
następujących ograniczeń:



PR\1005871PL.doc 35/38 PE519.768v02-00

PL

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) warunków udzielania licencji 
dotyczących danych i informacji osoby 
trzeciej;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych agencji 
kosmicznych, w celu zapewnienia jej 
niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i 
naukowej oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze 
strony przedstawicieli użytkowników 
końcowych, niezależnych ekspertów, w 
szczególności w kwestiach 
bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli 
odpowiednich agencji krajowych, w 
szczególności krajowych/ regionalnych
agencji kosmicznych lub ich stowarzyszeń, 
w celu zapewnienia jej niezbędnej 
fachowej wiedzy technicznej i naukowej 
oraz informacji zwrotnych od 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Mając na celu promowanie i 
ułatwienie wykorzystywania technologii 
obserwacji Ziemi zarówno organom 
lokalnym, jak i MŚP, Komisja korzysta ze 
specjalnej sieci dystrybucji danych 
programu Copernicus, do której należą 
również organy krajowe i regionalne, 
nadzorowanej przez komitet ds. programu 
Copernicus.
Przedstawiciele ESA i operatorów, którym 
powierzono zadania w ramach programu, 
uczestniczą w pracach komitetu ds. 
programu Copernicus w charakterze 
obserwatorów zgodnie z warunkami 
określonymi w regulaminie komitetu.
Umowy międzynarodowe zawarte przez 
Unię mogą przewidywać – w stosownych 
przypadkach – udział przedstawicieli 
państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych w pracach komitetu 
ds. programu Copernicus na warunkach 
określonych w jego regulaminie 
wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 15 
ust. 1 i art. 18 ust. 3, powierza się Komisji 
na okres nieokreślony od dnia 1 stycznia 
2014 r.

2. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 3, 
powierza się Komisji na czas trwania 
programu.

Or. en
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UZASADNIENIE

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji i ich właściwe wykorzystanie ma duże 
znaczenie geostrategiczne, dlatego instytucje europejskie muszą mieć możliwość 
przeprowadzania niezależnej, wiarygodnej i terminowej oceny stosowanych przez nie 
rozwiązań politycznych. Program Copernicus (dawniej program GMES) zapewnia potrzebną 
do tego infrastrukturę, czyli kompleksowy europejski system obserwacji Ziemi. Wniosek 
Komisji zapowiada nadejście fazy operacyjnej procesu rozmieszczania satelitów. Program 
Copernicus ma przede wszystkim przynieść korzyści europejskim obywatelom w różnych 
dziedzinach życia, zwłaszcza w zakresie realizacji celów związanych z ochroną środowiska 
i zmianą klimatu, nie zapominając przy tym o obywatelskich aspektach programu, niemniej 
jednak niektóre z bardziej kontrowersyjnych kwestii, takie jak zarządzanie i polityka 
dotycząca danych, wymagają dopracowania w celu zapewnienia bezproblemowego wdrożenia 
programu. Program Copernicus jest uważany za priorytet zarówno polityki przemysłowej, jak 
i środowiskowej, a także nazywany przez Komisję programem przewodnim, dlatego obcięcie 
wstępnego projektu budżetu programu o prawie 35% budzi zdziwienie. Należy wziąć pod 
uwagę, że sektor kosmiczny oferuje znaczną liczbę miejsc pracy, wiąże się z prowadzeniem 
istotnej działalności badawczej, a sam program Copernicus przynosi zwrot w wysokości 
3,2 euro na każde wydane 1 euro: to właśnie teraz powinniśmy podejmować działania mające 
na celu rozwój gospodarki europejskiej. To właśnie teraz powinniśmy inwestować w wielkie 
projekty gospodarcze, które mogą wydobyć Europę z kryzysu. W poprawkach sprawozdawca 
proponuje przyjrzeć się alternatywnym modelom organizacyjnym, modelom zarządzania 
i modelom finansowania, które można wykorzystać w przyszłości, a które umożliwiają 
podejmowanie długoterminowych zobowiązań i sprzyjają zrównoważonemu zarządzaniu. 
Mając na uwadze, że w rozporządzeniu zawarto już przepisy dotyczące linii finansowania 
projektu z zakresu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych – kluczowego dla 
bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury kosmicznej i niezależnych działań w przyszłości –
sprawozdawca zauważa, że fundusze kosmiczne z programu „Horyzont 2020” w nowej fazie 
programu zapewnią lepsze finansowanie działalności badawczej związanej z programem 
Copernicus.

W przypadku większości poprawek mamy do czynienia z dostosowaniem struktury
dokumentu do poprzednich rozporządzeń oraz z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego 
w ramach procesu przyjmowania programu Galileo: jest tak zwłaszcza w przypadku środków 
w dziedzinie zamówień publicznych oraz opisu roli Europejskiej Agencji Kosmicznej, 
wielkiego „partnera” Komisji Europejskiej w tym przedsięwzięciu. Ogólnie rzecz ujmując 
sprawozdawca próbował uwzględnić opinie różnych zainteresowanych stron i zrównoważyć 
tekst w taki sposób, by odzwierciedlał on w większym stopniu perspektywę przemysłu 
i organów lokalnych, zapewniając jednocześnie stworzenie infrastruktury zgodnie z planem 
oraz realizację celów strategicznych, przemysłowych, gospodarczych i społecznych 
programu. W związku z powyższym podjęto kroki zmierzające do tego, by program 
promował konwergencję na szczeblu europejskim, większą przejrzystość i demokratyczną 
odpowiedzialność. Komisja ma prawo przyjąć środki wykonawcze mające na celu 
promowanie konwergencji państw członkowskich w zakresie korzystania z danych i 
informacji programu oraz zagwarantowanie dostępu do technologii i usług w zakresie 
obserwacji Ziemi. Komisja będzie odpowiedzialna za ogólną koordynację programu, 
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natomiast przekazywanie zadań ma ułatwić zaangażowanie osób trzecich. Zwiększenie roli 
pełnionej w strukturze podejmowania decyzji przez niektóre z zainteresowanych stron może 
zaburzyć relację między tymi, którzy ustalają zasady uczestnictwa, a tymi, którzy uczestniczą.
Niemniej jednak Komisja powinna promować zaangażowanie europejskich publicznych 
i prywatnych zainteresowanych stron, wspierać rozwój sektorów średniego i niższego 
szczebla i ułatwiać tworzenie nowych rynków. W tym zakresie sprawozdawca proponuje 
ustanowienie specjalnej sieci dystrybucji danych programu Copernicus, na którą składałyby 
się organy krajowe i regionalne, co miałoby na celu wspieranie wykorzystywania technologii 
obserwacji Ziemi przez organy lokalne oraz MŚP.

Wreszcie odpowiednia polityka w zakresie danych programu Copernicus mogłaby pobudzić 
europejską branżę usług w zakresie obserwacji ziemi i branżę usług dla użytkowników, 
pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu pozycji światowych liderów. Polityka pełnego, 
otwartego i bezpłatnego udostępniania danych to ważny komponent rozporządzenia 
w sprawie programu Copernicus, mając na uwadze, że Europejczycy nie powinni płacić dwa 
razy za dostęp do tych samych danych. Jednak w ramach odpowiedniej polityki dotyczącej 
danych należy uwzględnić zarówno kwestie strategiczne, jak i gospodarcze, jednocześnie nie 
zmniejszając konkurencyjności europejskiego przemysłu. Ważnym środkiem zapewniania 
uczciwej konkurencji jest wzajemne udzielanie dostępu do danych państwom trzecim, które 
nie biorą udziału w programie. Powyższa zasada powinna obowiązywać z wyjątkiem sytuacji 
nadzwyczajnych i wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności lub gdy możliwe jest 
uzyskanie wartości dodanej w odniesieniu do innych europejskich strategii politycznych, 
w szczególności z tytułu działań na rzecz rozwoju. W rozporządzeniu przewidziano już 
możliwość negocjowania przez Komisję umów z osobami trzecimi w innych sprawach, co 
pozwala na proste zastosowanie tej zasady.


