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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o programa Copernicus e revoga o Regulamento (UE) n.º 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0312/2),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 189.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0195/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de maximizar os resultados e 
de capitalizar o conhecimento e as 
competências adquiridos durante as fases 
de implementação do programa 
Copernicus, devem ser explorados novos 
modelos de organização para o 
planeamento futuro, tais como uma 
iniciativa de tecnologia espacial conjunta, 
um plano de financiamento plurianual 
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desenvolvido com o apoio do Banco 
Europeu de Investimento, assegurando 
um compromisso económico por parte de 
todos os Estados-Membros durante 
25 anos ou mais ou, por fim, o 
envolvimento da Agência do GNSS 
Europeu enquanto organização de cúpula 
responsável por etapas futuras do 
programa.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio apresenta uma 
melhor relação custo-eficácia do que os 
sistemas de aquisição de dados e reforça a 
dimensão global do programa.

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio, se tiver por base 
uma verdadeira reciprocidade, apresenta 
uma melhor relação custo-eficácia do que 
os sistemas de aquisição de dados e reforça 
a dimensão global do programa.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Atendendo à dimensão de parceria do 
programa Copernicus e a fim de evitar a 
duplicação das competências técnicas 
especializadas, a execução do programa 
deve ser delegada em entidades que 

(17) Atendendo à dimensão de parceria do 
programa Copernicus e a fim de evitar a 
duplicação das competências técnicas 
especializadas, a execução do programa 
deve ser delegada em entidades que 
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disponham de capacidades técnicas e 
profissionais adequadas.

disponham de capacidades técnicas e 
profissionais adequadas, cujo papel ativo 
deve ser promovido pela Comissão.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

 Objeto Objeto e âmbito de aplicação

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece o 
programa de observação da Terra da 
União, denominado Copernicus, e as 
respetivas regras de execução.

O presente regulamento estabelece o 
programa de observação e monitorização 
da Terra da União, denominado 
Copernicus, e as respetivas regras de 
implantação, funcionamento e 
exploração.
O programa Copernicus assegura a 
continuidade das atividades realizadas no 
âmbito do programa GMES e inclui os 
seguintes elementos:
a) Uma componente de serviços destinada 
a garantir o acesso à informação nas 
seguintes áreas temáticas: monitorização 
atmosférica, monitorização das alterações 
climáticas, gestão de situações de 
emergência, monitorização terrestre, 
monitorização marinha e segurança;
b) Uma componente espacial destinada a 
garantir observações espaciais 
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sustentáveis para as áreas de serviços 
referidas na alínea a);
c) Uma componente in situ que assegura 
o acesso coordenado a observações 
através de instalações aéreas, marítimas e 
terrestres, incluindo não tripuladas, para 
as áreas de serviços referidas na alínea a), 
bem como atividades de calibração e de 
validação para observações espaciais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

 Objetivos gerais Objetivos
1. Objetivos gerais

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proteção do ambiente e apoio à proteção 
civil e aos esforços de segurança;

a) Monitorização e proteção do ambiente e 
apoio à proteção civil e aos esforços de 
segurança civil;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Promoção da competitividade e da 
capacidade de inovação da indústria 
europeia;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Promoção de tecnologias 
determinantes e de acesso independente a 
conhecimento ambiental para a União 
Europeia.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados in situ 
disponíveis («dados e informações 
Copernicus») devem ser exatos e fiáveis, 
ser fornecidos numa base sustentável e a 
longo prazo e responder às necessidades 
das comunidades de utilizadores 
Copernicus. O acesso a esses dados deve 
ser pleno, aberto e gratuito, sob reserva 
das condições definidas no presente 
regulamento ou estabelecidas com base 
no mesmo.

2. Objetivos específicos

No intuito de alcançar os objetivos gerais 
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descritos no n.º 1, o programa Copernicus 
tem os seguintes objetivos específicos:
a) Transmissão de informação e de dados 
exatos e fiáveis, fornecidos numa base 
sustentável e a longo prazo, e resposta às 
necessidades das comunidades de 
utilizadores Copernicus, ou seja, desses 
organismos europeus, nacionais, 
regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1;
b) Disponibilização de um acesso
sustentável e fiável a informação e dados 
espaciais através de uma capacidade 
autónoma da União para a observação da 
Terra com especificações técnicas 
coerentes, bem como aproveitamento dos 
ativos nacionais e europeus e das 
capacidades existentes, complementando-
os sempre que necessário;
c) Oferta de um acesso sustentável e fiável 
a dados in situ, com base em capacidades 
existentes e em redes e sistemas de 
observação mundiais.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais 
são confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 

Suprimido
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domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A realização dos objetivos referidos no 
n.º 1 é medida pelos seguintes indicadores:

3. Indicadores

A realização dos objetivos referidos nas 
secções 1 e 2 é medida pelos seguintes 
indicadores:

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Realização da infraestrutura 
espacial, em termos de satélites lançados e 
de dados produzidos;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Procura por informação e dados do 
Copernicus medida por número de 
utilizadores, volume de informação e 
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dados consultados, bem como 
alargamento da distribuição nas 
instituições da União e nas autoridades e 
organismos nacionais, regionais e locais;

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Utilização dos dados e informação 
do Copernicus por instituições e 
organismos da União, organizações 
internacionais, nível de adesão e de 
satisfação dos utilizadores, bem como 
benefícios proporcionados aos cidadãos 
da União;

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Penetração no mercado e 
competitividade dos operadores europeus a 
jusante.

b) Penetração no mercado, criação de 
novos mercados e competitividade dos 
operadores europeus a jusante.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Objetivos específicos
1. A fim de atingir os objetivos gerais 
descritos no artigo 2.º, o programa 
Copernicus deve responder às 
necessidades dos utilizadores e prestar os 
serviços operacionais referidos no 
artigo 4.º, ponto 1. Este objetivo deve ser 
avaliado com base na utilização de dados 
e informações, medida pela progressão do 
número de utilizadores, pelo volume dos 
dados e informações de valor 
acrescentado consultados, bem como pelo 
alargamento da distribuição nos 
Estados-Membros.
2. O programa Copernicus deve 
proporcionar um acesso sustentável e 
fiável a observações espaciais através de 
uma capacidade autónoma da União para 
a observação da Terra, e tirar partido dos 
ativos e capacidades existentes, 
complementando-os sempre que 
necessário. Este objetivo deve ser medido 
com base na realização da infraestrutura 
espacial, em termos de satélites lançados e 
de dados produzidos por essa 
infraestrutura.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito dos serviços Copernicus Operação Copernicus
Secção I – Serviços

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os serviços Copernicus, tal como referidos 
no artigo 3.º, n.º 1, incluem o seguinte:

Os serviços Copernicus, tal como referidos 
no artigo 1.º, alínea a), incluem o seguinte:

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O serviço de monitorização atmosférica 
deve fornecer informações sobre a 
qualidade do ar à escala europeia e a 
composição química da atmosfera à escala 
mundial. Em particular, deve facultar 
informações para os sistemas de 
monitorização da qualidade do ar, da escala 
local até à escala nacional, e contribuir 
para a monitorização das variáveis 
climáticas relacionadas com a química 
atmosférica;

a) O serviço de monitorização atmosférica 
deve fornecer informações sobre a 
qualidade do ar à escala europeia e a 
composição química da atmosfera à escala 
mundial, com especial atenção para a 
observação das copas das árvores nas 
florestas e para as práticas agrícolas. Em 
particular, deve facultar informações para 
os sistemas de monitorização da qualidade 
do ar, da escala local até à escala nacional, 
nomeadamente em relação a padrões de 
temperatura, e contribuir para a 
monitorização das variáveis climáticas 
relacionadas com a química atmosférica;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) O serviço de monitorização marinha 
deve fornecer informações sobre o estado e 
a dinâmica dos ecossistemas físicos 
oceânicos e marinhos para o conjunto dos 
oceanos e para as áreas regionais 
europeias;

b) O serviço de monitorização marinha 
deve fornecer informações sobre o estado e 
a dinâmica dos ecossistemas físicos 
oceânicos e marinhos para o conjunto dos 
oceanos e para as áreas regionais 
europeias, com especial atenção para os 
fluxos de resíduos;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estes serviços são prestados de uma 
forma viável, eficiente em termos de 
custos e descentralizada. Se for caso 
disso, devem integrar a nível europeu 
dados e capacidades espaciais, in situ e de 
referência existentes nos 
Estados-Membros, evitando, assim, a 
duplicação.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Atividades de desenvolvimento, que 
consistem em melhorar a qualidade e o 
desempenho dos serviços operacionais, 
incluindo a sua evolução e adaptação, e em
evitar ou atenuar os riscos operacionais;

2. Atividades de desenvolvimento

Melhorar a qualidade e o desempenho dos 
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serviços operacionais, incluindo a sua 
evolução e adaptação, e evitar ou atenuar 
os riscos operacionais;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Atividades de apoio, que consistem em
medidas destinadas a promover a utilização 
dos serviços operacionais pelos 
utilizadores e as aplicações a jusante, bem 
como atividades de comunicação e 
divulgação.

3. Atividades de apoio

Medidas destinadas a promover a 
utilização dos serviços operacionais, 
incluindo atividades de comunicação e 
disseminação, desenvolvimento de 
procedimentos normalizados a fim de 
integrar os dados e informação 
Copernicus em fluxos de trabalho dos 
utilizadores:
a) Por autoridades públicas às quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no n.º 1;
b) Por outros utilizadores e aplicações a 
jusante.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º
Componente espacial

Secção II – Componente espacial

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A componente espacial do programa 
Copernicus deve fornecer observações 
espaciais a fim de cumprir os objetivos 
referidos nos artigos 2.º e 3.º, suprindo, em 
primeiro lugar, os serviços operacionais 
referidos no artigo 4.º, ponto 1. A 
componente espacial do programa 
Copernicus abrange as seguintes 
atividades:

A componente espacial do programa 
Copernicus deve fornecer observações 
espaciais a fim de cumprir os objetivos 
referidos no artigo 2.º, suprindo, em 
primeiro lugar, os serviços operacionais 
referidos no artigo 4.º, ponto 1. A 
componente espacial do programa 
Copernicus abrange as seguintes 
atividades:

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– exploração da infraestrutura espacial
Copernicus, incluindo a programação dos 
satélites, a monitorização e controlo dos 
satélites, a receção e processamento, 
arquivamento e divulgação dos dados e a 
calibração e validação permanentes;

– realização, manutenção e exploração 
das missões Copernicus, incluindo a 
programação dos satélites, a monitorização 
e controlo dos satélites, a receção e 
processamento, arquivamento e divulgação 
dos dados e a calibração e validação 
permanentes;

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– identificação de lacunas de observação e 
especificação de novas missões espaciais 
com base nas necessidades dos 
utilizadores;

– identificação de lacunas de observação e 
especificação de novas missões espaciais 
com base nas necessidades dos utilizadores
e nas infraestruturas espaciais existentes 
ou previstas;

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º
Componente in situ

Secção III – Componente in situ

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Identificação e resolução de lacunas 
nas observações in situ, que não podem 
ser colmatadas por infraestruturas e redes 
existentes.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A dotação financeira do programa 
Copernicus pode igualmente abranger as 
despesas relativas às atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação diretamente 
necessárias para a gestão do programa e a 
realização dos seus objetivos, 
nomeadamente estudos, reuniões, ações de 
informação e de comunicação, bem como 
despesas relacionadas com redes 
informáticas centradas no tratamento de 
informação e no intercâmbio de dados. Os 
recursos atribuídos às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento podem igualmente contribuir 
proporcionalmente para a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União.

3. A dotação financeira do programa 
Copernicus pode igualmente abranger as 
despesas relativas às atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação diretamente 
necessárias para a gestão do programa e a 
realização dos seus objetivos, 
nomeadamente estudos, reuniões, ações de 
informação e de comunicação, bem como 
despesas relacionadas com redes 
informáticas centradas no tratamento de 
informação e no intercâmbio de dados.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Programa de trabalho da Comissão Disposições organizacionais
1. O papel da Comissão

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 8 
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adotar um programa 
de trabalho em conformidade com o 
artigo 84.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012. Esse ato de 
execução deve ser adotado pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 20.º, n.º 3, do presente 
regulamento.

1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelo programa Copernicus. Deve 
definir as prioridades e os objetivos do 
programa e supervisionar a sua execução, 
em especial no que respeita a custos, 
calendário e desempenho, bem como 
fornecer aos Estados-Membros e ao 
Parlamento Europeu todas as 
informações relativas ao programa, 
através de um relatório anual sobre os 
resultados da execução.
2. A Comissão deve cooperar com os 
Estados-Membros a fim de melhorar o 
intercâmbio recíproco de dados e 
informações e aumentar o volume de 
dados e informações disponibilizados ao 
programa Copernicus.
3. A Comissão pode adotar medidas 
destinadas a promover a convergência 
entre os Estados-Membros em matéria de 
utilização dos dados e informações 
Copernicus e o acesso dos 
Estados-Membros à tecnologia e aos 
desenvolvimentos no domínio da 
observação da Terra. Estas medidas não 
devem, porém, distorcer a concorrência. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 20.º, 
n.º 2.
4. A Comissão deve gerir, em nome da 
União e no seu domínio de competência, 
as relações com os países terceiros e as 
organizações internacionais, assegurando 
a coordenação do programa Copernicus 
com as atividades desenvolvidas a nível 
nacional, da União e internacional.
5. A Comissão deve coordenar as 
contribuições dos Estados-Membros que 
visem o fornecimento operacional dos 
serviços e a disponibilidade a longo prazo 
dos dados provenientes de infraestruturas 
de observação necessárias para o 
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funcionamento dos serviços.
6. A Comissão deve assegurar a 
complementaridade e a coerência do 
programa Copernicus através da criação 
de ligações adequadas com políticas, 
instrumentos, programas e ações 
pertinentes da União, a fim de garantir 
que beneficiam dos serviços Copernicus.
7. A Comissão deve assegurar a 
participação e a consulta dos utilizadores, 
de forma transparente e regular, de modo 
a permitir identificar as suas necessidades 
e monitorizar a sua satisfação a nível da 
União e a nível nacional. Para o efeito, o 
Comité Copernicus referido no 
artigo 20.º, n.º 1, deve supervisionar uma 
infraestrutura Copernicus dedicada à 
distribuição de dados, baseada numa rede 
de nós nacionais/regionais, empenhada 
em garantir e em coordenar a distribuição 
de dados.
8. A Comissão deve adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 21.º no que 
diz respeito ao estabelecimento dos 
requisitos em matéria de dados 
necessários para os serviços operacionais, 
prevendo a possibilidade da sua evolução.
9. A Comissão deve disponibilizar os 
recursos financeiros para o 
financiamento do programa Copernicus.
10. A Comissão deve tomar as medidas 
adequadas para assegurar a participação 
plena de recursos privados no apoio ao 
programa Copernicus, permitindo, desta 
forma, o crescimento de setores 
intermédios e a jusante.
11. A Comissão deve promover um 
contexto de investimento estável a longo 
prazo e consultar as partes interessadas 
aquando da decisão de mudar os produtos 
dos serviços de informação e de dados 
abrangidos pelo regulamento Copernicus.
12. A Comissão deve apoiar uma 
campanha de informação abrangente 
dirigida às autoridades locais acerca dos 
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dados e serviços Copernicus, realçando, 
por exemplo, a sua importância para fins 
de gestão territorial e de políticas 
públicas. Neste quadro, deve ser delineada 
uma perspetiva geral completa da 
legislação da União existente em matéria 
ambiental, nomeadamente diretivas, tais 
como a Diretiva INSPIRE e a relativa à 
qualidade do ar, para determinar quais as 
autoridades locais que precisam de dados 
Copernicus.
13. A Comissão deve adotar um programa 
de trabalho em conformidade com o 
artigo 84.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012. Esse ato de 
execução deve ser adotado pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 20.º, n.º 3, do presente 
regulamento.
(2) Papel da Agência Espacial Europeia
1. Em conformidade com a artigo 58.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, a Comissão deve 
celebrar um acordo de delegação com a 
ESA, estabelecendo as condições gerais 
para que a Comissão confie tarefas à 
ESA, no que respeita:
a) À conceção, desenvolvimento e 
adjudicação da componente espacial do 
sistema Copernicus;
b) À definição da arquitetura do sistema 
da componente espacial, tendo por base os 
requisitos do utilizador;
c) À gestão dos fundos que lhe foram 
confiados;
d) Às operações de monitorização e 
controlo.
Tal acordo de delegação deve ser remetido 
ao Comité Copernicus para consulta e 
comunicado ao Parlamento Europeu.
A ESA deve fornecer à Comissão 
informação sistemática sobre planos, 
custos e prazos, indicando medidas 
corretivas a tomar no caso de se verificar 
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uma discrepância entre orçamentos, 
desempenho e calendário previstos.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 9.º Suprimido
Cooperação com os Estados-Membros
1. A Comissão deve cooperar com os 
Estados-Membros a fim de melhorar o 
intercâmbio recíproco de dados e 
informações e aumentar o volume de 
dados e informações disponibilizados ao 
programa Copernicus.
2. A Comissão pode adotar medidas 
destinadas a promover a convergência 
entre os Estados-Membros em matéria de 
utilização dos dados e informações 
Copernicus e o acesso dos 
Estados-Membros à tecnologia e ao 
desenvolvimento no domínio da 
observação da Terra. As referidas 
medidas não podem ter efeitos de 
falseamento da livre concorrência. Esses 
atos de execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 20.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Papel da Comissão
1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelo programa Copernicus. A 
Comissão deve definir as prioridades e os 
objetivos do programa e supervisionar a 
sua execução, em especial no que respeita 
a custos, calendário e desempenho.
2. A Comissão deve gerir, em nome da 
União e no seu domínio de competência, 
as relações com os países terceiros e as 
organizações internacionais, assegurando 
a coordenação do programa Copernicus 
com as atividades desenvolvidas a nível 
nacional, da União e internacional.
3. A Comissão deve coordenar as 
contribuições dos Estados-Membros que 
visem o fornecimento operacional dos 
serviços e a disponibilidade a longo prazo 
dos dados provenientes de infraestruturas 
de observação necessárias para o 
funcionamento dos serviços.
4. A Comissão deve assegurar a 
complementaridade e a coerência do 
programa Copernicus com as outras 
políticas, instrumentos, programas e 
ações relevantes da União.
5. A Comissão deve assegurar a 
participação e a consulta dos utilizadores, 
de forma transparente e regular, de modo 
a permitir identificar as suas necessidades 
a nível da União e a nível nacional.
6. A Comissão deve adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 21.º no que 
diz respeito ao estabelecimento dos 
requisitos em matéria de dados 
necessários para os serviços operacionais, 
prevendo a possibilidade da sua evolução.
7. A Comissão deve disponibilizar os 
recursos financeiros para o 
financiamento do programa Copernicus.
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Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 4.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas do 
organismo da União o justifiquem. Esses 
organismos incluem:

1. A Comissão pode confiar, mediante 
acordos de delegação, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 3.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas, o 
mandato, as operações e a capacidade de 
gestão do organismo da União o 
justifiquem. Esses organismos incluem:

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Tutela dos operadores Contratos públicos

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 13.º 

Texto da Comissão Alteração

Podem ser apresentadas à Comissão 
queixas relativas à adjudicação de 
contratos e à concessão de subvenções 
pelos operadores no âmbito da execução 

Disposições gerais aplicáveis aos 
contratos públicos
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dos acordos de delegação ou do programa 
de trabalho. No entanto, essas queixas 
devem dizer respeito unicamente a uma 
violação deliberada, negligência grave ou 
fraude e só podem ser apresentadas 
depois de esgotados todos os meios de 
recurso junto do operador.

Princípios gerais
1. Sem prejuízo das medidas necessárias 
para proteger os interesses essenciais de 
segurança da União ou a segurança 
pública, ou ainda para cumprir os 
requisitos da União em matéria de 
controlo das exportações, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012, 
nomeadamente os princípios gerais de 
concorrência aberta e equitativa ao longo 
de toda a cadeia de fornecimento, o 
lançamento de concursos públicos 
acompanhados de informações 
transparentes e atualizadas, a 
comunicação de informações claras sobre 
as regras aplicáveis em matéria de 
contratos públicos, os critérios de seleção 
e de adjudicação, bem como qualquer 
outra informação pertinente que permita 
colocar todos os potenciais proponentes 
em pé de igualdade, aplica-se ao 
programa Copernicus.
2. Durante o processo de adjudicação dos 
contratos, as entidades adjudicantes 
devem prosseguir nos concursos que 
realizarem os seguintes objetivos:
a) Promover, em toda a União, a 
participação mais ampla e mais aberta 
possível de todas as empresas, sobretudo 
dos novos operadores e das PME, 
nomeadamente incentivando o recurso a 
subcontratação pelos proponentes;
b) Evitar eventuais abusos de posição 
dominante e uma dependência de um 
único fornecedor;
c) Aproveitar investimentos anteriores no 
setor público e lições aprendidas 
anteriormente, bem como experiência e 
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competências industriais, incluindo as 
adquiridas na fase inicial do programa, 
garantindo simultaneamente que são 
cumpridas as normas dos concursos 
públicos; 
d) Recorrer à dupla fonte, sempre que tal 
for adequado, a fim de assegurar um 
melhor controlo global do programa, dos 
respetivos custos e calendário;
e) Ter em consideração, sempre que 
adequado, o custo total ao longo do ciclo 
de vida útil do produto, serviço ou 
trabalho a ser lançado a concurso, mas 
não sujeitar o valor apenas a 
considerações em matéria de custos.
Disposições específicas
1. Estabelecimento de condições 
equitativas de concorrência
A entidade adjudicante toma as medidas 
adequadas ao estabelecimento de 
condições equitativas de concorrência 
quando a participação prévia de uma 
empresa em atividades relacionadas com 
as que são objeto do concurso:
a) For suscetível de proporcionar a esta 
empresa vantagens consideráveis em 
termos de informações privilegiadas, 
podendo assim suscitar preocupações 
quanto ao respeito da igualdade de 
tratamento; ou
b) Afetar as condições normais da 
concorrência ou a imparcialidade e a 
objetividade da adjudicação ou da 
execução dos contratos.
Tais medidas não devem distorcer a 
concorrência, prejudicar a igualdade de 
tratamento ou a confidencialidade das 
informações recolhidas relativas às 
empresas, às suas relações comerciais e à 
sua estrutura de custos. Neste contexto, 
estas medidas têm em conta a natureza e 
as modalidades do contrato previsto.
2. Segurança das informações
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No caso de contratos que envolvam, 
requeiram e/ou comportem informações 
classificadas, a autoridade adjudicante 
especifica nos documentos do concurso as 
medidas e os requisitos necessários para 
garantir a essas informações o nível de 
segurança considerado necessário.
3. Fiabilidade do fornecimento
A entidade adjudicante especifica nos 
documentos do concurso os seus 
requisitos no que respeita à fiabilidade 
dos fornecimentos ou da prestação dos 
serviços para o cumprimento do contrato.
4. Contratos fracionados
a) A entidade adjudicante pode celebrar 
um contrato sob a forma de um contrato 
público fracionado.
b) O contrato público fracionado inclui 
uma fase firme, que é acompanhada de 
um compromisso orçamental e de um 
compromisso firme relativo à execução de 
obras e de serviços contratados para essa 
fase, e de uma ou várias prestações 
condicionais, tanto do ponto de vista 
orçamental, como no que se refere à 
execução. Os documentos do concurso 
devem especificar os elementos próprios 
dos contratos públicos fracionados. 
Nomeadamente, definem o objeto, o preço 
ou as suas modalidades de cálculo e as 
modalidades de execução de cada fração 
do contrato.
c) As obrigações de compromisso firme 
fazem parte de um todo coerente, assim 
como todas as obrigações em cada fração, 
tendo em conta as obrigações inerentes às 
frações anteriores.
d) A execução de cada fração está 
subordinada a uma decisão da entidade 
adjudicante, notificada ao contratante, 
nas condições definidas no contrato. 
Quando uma fração for confirmada com 
atraso ou não for confirmada, o 
contratante pode beneficiar, se tal estiver 
previsto no contrato e nas condições nele 
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definidas, de uma compensação de espera 
ou de uma sanção por incumprimento.
e) Caso, no âmbito de uma fase, a 
entidade adjudicante verifique que não se 
realizaram as obras, os fornecimentos ou 
os serviços acordados para essa mesma 
fase, a entidade adjudicante pode 
requerer indemnizações e rescindir o 
contrato, se tal estiver previsto no contrato 
e nas condições nele definidas.
5. Contratos de reembolso das despesas 
certificadas
a) A entidade adjudicante pode optar por 
um contrato de reembolso no todo ou em 
parte das despesas certificadas, no limite 
de um preço máximo, nas condições 
previstas na alínea b).
O preço a pagar por esses contratos é 
constituído pelo reembolso da totalidade 
das despesas reais suportadas pelo 
contratante em virtude da execução do 
contrato, tais como as despesas de mão-
de-obra, de materiais, de consumíveis, de 
utilização dos equipamentos e das 
infraestruturas necessárias à execução do 
contrato. Estas despesas são acrescidas, 
quer de um montante fixo para cobrir as 
despesas gerais e o lucro, quer de um 
montante para cobrir as despesas gerais e 
de um incentivo em função do 
cumprimento dos objetivos de resultados e 
de calendário.
b) A entidade adjudicante pode optar por 
um contrato de reembolso na totalidade 
ou em parte das despesas certificadas 
desde que seja objetivamente impossível 
definir um preço fixo de forma precisa e 
possa ser razoavelmente demonstrado que 
um tal preço fixo seria anormalmente 
elevado em consequência das incertezas 
inerentes à realização do contrato, uma 
vez que:
i) o contrato incide sobre elementos muito 
complexos ou que utilizam uma nova 
tecnologia e, dado este facto, inclui 
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imprevistos técnicos importantes; ou
ii) as atividades objeto do contrato devem, 
por razões operacionais, começar 
imediatamente, mesmo que ainda não seja 
possível estabelecer um preço firme e 
definitivo na totalidade porque existem 
imprevistos importantes, ou porque a 
execução do contrato depende, em parte, 
da execução de outros contratos.
c) O preço limite de um contrato de 
reembolso total ou parcial das despesas 
certificadas é o preço máximo a pagar. 
Esse preço só pode ser excedido em casos 
excecionais devidamente justificados e 
com o acordo prévio da entidade 
adjudicante.
d) Os documentos dos contratos de 
reembolso total ou parcial das despesas 
certificadas devem precisar:
i) a natureza do contrato, nomeadamente 
que se trata de um contrato de despesas 
certificadas no todo ou em parte dentro de 
um preço limite;
ii) para um contrato de reembolso parcial 
de despesas certificadas, os elementos do 
contrato que são objeto de despesas 
certificadas;
iii) o montante do preço limite;
iv) os critérios de adjudicação, que devem 
permitir apreciar a plausibilidade do 
orçamento previsional, dos custos 
reembolsáveis, dos mecanismos de 
determinação desses custos e do lucro 
mencionado na proposta a ser avaliada;
v) o tipo de majoração referida na 
alínea a) a aplicar às despesas;
vi) as regras e os procedimentos com vista 
a determinar a elegibilidade dos custos 
previstos pelo proponente para a execução 
do contrato, de acordo com os princípios 
expostos na alínea e);
vii) as regras contabilísticas que os 
proponentes devem respeitar;
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viii) no caso de um contrato de reembolso 
parcial de despesas certificadas a 
converter em contrato de preço fixo e 
definitivo, os parâmetros dessa conversão.
e) Os custos incorridos pelo contratante 
durante a execução de um contrato de 
reembolso total ou parcial das despesas 
certificadas apenas são elegíveis se:
i) forem realmente incorridos durante a 
vigência do contrato, com exceção dos 
custos dos equipamentos, das 
infraestruturas e das imobilizações 
incorpóreas necessários para a execução 
do contrato, que possam ser considerados 
elegíveis para a totalidade do seu valor de 
compra;
ii) forem referidos no orçamento 
previsional eventualmente revisto pelos 
aditamentos ao contrato inicial;
iii) forem necessários à execução do 
contrato;
iv) resultarem da execução do contrato e 
lhe forem imputáveis;
v) forem identificáveis, verificáveis, 
inscritos na contabilidade do contratante 
e determinados segundo os princípios 
contabilísticos mencionados no caderno 
de encargos e no contrato;
vi) obedecerem às disposições da 
legislação fiscal e social aplicável;
vii) não derrogarem as condições do 
contrato;
viii) forem razoáveis, justificados e 
obedecerem aos requisitos da boa gestão 
financeira, em especial quanto à 
economia e à eficiência.
O contratante é responsável pela 
contabilização dos seus custos, a boa 
manutenção dos seus registos 
contabilísticos ou qualquer outra 
documentação necessária para 
demonstrar que os custos cujo reembolso 
solicita foram efetivamente incorridos e 
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são conformes aos princípios definidos no 
presente artigo. Os custos que não possam 
ser justificados pelo contratante serão 
considerados inelegíveis e o seu 
reembolso será recusado.
f) A entidade adjudicante desempenha as 
seguintes tarefas, a fim de garantir a boa 
execução dos contratos de reembolso das 
despesas certificadas:
i) determina o preço limite mais realista, 
permitindo simultaneamente a 
flexibilidade necessária para ter em conta 
os imprevistos técnicos;
ii) converte um contrato de reembolso 
parcial das despesas certificadas num 
contrato de preço fixo e definitivo na 
totalidade sempre que, durante a 
execução do contrato, for possível 
determinar esse preço fixo e definitivo; 
para o efeito, determina os parâmetros de 
conversão para passar de um contrato 
celebrado em despesas certificadas para 
um contrato de preço fixo e definitivo;
iii) instaura medidas de acompanhamento 
e de controlo que prevejam, 
nomeadamente, um sistema provisional de 
antecipação dos custos;
iv) determina os princípios, os 
mecanismos e os procedimentos 
adequados para a execução dos contratos, 
em especial para a identificação e o 
controlo da elegibilidade dos custos 
incorridos pelo contratante ou seus 
subcontratantes durante a execução do 
contrato, bem como para a introdução de 
aditamentos ao contrato;
v) verifica que o contratante e os seus 
subcontratantes cumprem as normas 
contabilísticas estipuladas no contrato e a 
obrigação de fornecer documentos 
contabilísticos com valor probatório;
vi) assegura continuamente, durante a 
execução do contrato, a eficácia dos 
princípios, mecanismos e procedimentos 
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referidos na alínea iv).
6. Alterações
A entidade adjudicante e os contratantes 
podem alterar o contrato através de um 
aditamento, desde que esse aditamento 
preencha todas as seguintes condições:
a) Não altere o objeto do contrato;
b) Não ponha em causa o equilíbrio 
económico do contrato;
c) Não introduza condições que, se 
figurassem inicialmente nos documentos 
do concurso, teriam permitido a admissão 
de proponentes diferentes dos 
inicialmente admitidos ou teriam 
permitido reter uma oferta diferente da 
inicialmente selecionada.
7. Subcontratação
a) A entidade adjudicante solicita ao 
proponente que subcontrate uma parte do 
contrato, aos níveis adequados de 
subcontratação, por adjudicação 
concorrencial a empresas que não 
pertençam ao grupo a que o proponente 
pertence, nomeadamente novos 
operadores e PME.
b) A parte do contrato a ser subcontratada 
é expressa pela entidade adjudicante sob a 
forma de um intervalo de variação entre 
uma percentagem mínima e uma 
percentagem máxima. Ao definir essas 
percentagens, a entidade adjudicante tem 
em conta que as mesmas são 
proporcionais ao objetivo e ao valor do 
contrato, tendo em consideração a 
natureza do setor de atividade em causa, 
nomeadamente o estado da concorrência 
e o potencial industrial constatados.
c) Se indicar na sua proposta que 
tenciona não subcontratar nenhuma parte 
do contrato ou subcontratar uma parte 
inferior à percentagem mínima referida 
na alínea b), o proponente comunica as 
razões para tal à entidade adjudicante. A 
entidade adjudicante transmitirá essa 
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informação à Comissão.
d) A entidade adjudicante pode rejeitar os 
subcontratantes selecionados pelo 
candidato na fase do procedimento de 
adjudicação do contrato principal ou pelo 
proponente selecionado aquando da 
execução do contrato. Deve justificar por 
escrito a sua rejeição, que apenas pode 
basear-se nos critérios aplicados na 
seleção dos proponentes para o contrato 
principal.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os dados e informações Copernicus 
devem ser disponibilizados de modo a 
garantir o acesso pleno, aberto e gratuito, 
sob reserva das seguintes limitações:

Os dados e informações Copernicus devem 
ser disponibilizados de modo a garantir o 
acesso pleno, aberto e gratuito a todos os 
Estados-Membros participantes, em 
situações de emergência e para fins de 
ajuda ao desenvolvimento. Em todos os 
outros casos, é adotada uma política de 
pagamento pelos dados ou um princípio 
de reciprocidade. Entre outras limitações 
à política de acesso pleno, aberto e 
gratuito incluem-se:

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Condições de licenciamento associadas (Não se aplica à versão portuguesa.)
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aos dados e informações de terceiros;

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode ser assistida por 
representantes de utilizadores finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
questões de segurança, e por representantes 
das agências nacionais relevantes, em 
particular agências espaciais nacionais, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores.

1. A Comissão pode ser assistida por 
representantes de utilizadores finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
questões de segurança, e por representantes 
das agências nacionais relevantes, em 
particular agências espaciais 
nacionais/regionais ou suas associações, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de promover e facilitar a 
utilização de tecnologias de observação da 
Terra por parte de autoridades locais e de 
PME, a Comissão é assistida por uma 
rede dedicada à distribuição de dados 
Copernicus, incluindo organismos 
nacionais e regionais, supervisionados 
pelo Comité Copernicus.
Representantes da ESA e dos operadores 
a quem foram confiadas tarefas do 
programa participam como observadores 
nos trabalhos do Comité Copernicus, nas 
condições previstas no seu regulamento 
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interno.
Os acordos internacionais celebrados pela 
União podem prever a participação, se for 
caso disso, de representantes de países 
terceiros ou de organizações 
internacionais nos trabalhos do comité, 
nas condições estabelecidas no seu 
regulamento interno.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 15.º, n.º 1, e no 
artigo 18.º, n.º 3, é conferido à Comissão 
por um prazo indeterminado, a partir de 
1 de janeiro de 2014.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 8.º, n.º 8, no artigo 15.º, 
n.º 1, e no artigo 18.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão pelo período de duração do 
programa.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Numa altura em que o controlo e a utilização adequada da informação se revestem de 
implicações geoestratégicas importantes, a Europa precisa de ter a capacidade de avaliar, com 
independência, as suas reações estratégicas, de forma fiável e oportuna. O programa 
Copernicus (a nova designação do GMES) constitui essa infraestrutura, o sistema europeu 
abrangente de observação da Terra. A proposta da Comissão assinala a entrada na fase 
operacional do dispositivo de satélites. O principal objetivo é beneficiar os cidadãos europeus 
numa variedade de domínios, nomeadamente para fins ambientais e de alterações climáticas, 
mantendo ao mesmo tempo a sua aplicação na dimensão civil. Contudo, alguns dos elementos 
mais controversos, como a política de dados e governação, precisarão de aperfeiçoamento 
para assegurar uma evolução sem sobressaltos. De facto, se o Copernicus é considerado uma 
prioridade para a política industrial e para a política ambiental, um programa emblemático 
segundo a Comissão, podemos interrogar-nos por que motivo o orçamento inicial sofreu uma 
redução de quase 35 %. Afinal, o setor espacial representa um número significativo de 
empregos, uma atividade de investigação pertinente e só o Copernicus anuncia uma 
rendibilidade de 3,2 euros por cada euro gasto: não é este o momento para procurar a 
expansão da economia europeia?  Não é este o momento para grandes projetos económicos, 
capazes de conduzir a Europa para fora do «pântano»? Nas suas alterações, o relator sugere 
que se procurem modelos organizacionais, de gestão e de financiamento alternativos para o 
futuro, a fim de responderem a um compromisso de longo prazo e a uma governação 
equilibrada. Tendo em conta que o regulamento inclui já disposições relativas a uma linha de 
financiamento para o projeto de localização e vigilância no espaço (essencial para a futura 
segurança das infraestruturas espaciais europeias e operações independentes), o relator 
considera que as atividades de investigação relacionadas com o Copernicus serão melhor 
financiadas pelos fundos destinados a atividades espaciais do programa Horizonte 2020, nesta 
nova fase do programa. 

A maioria das alterações tende a alinhar a estrutura do documento com os regulamentos 
anteriores e a basear-se na experiência amadurecida com o processo de aprovação do 
programa Galileo: é este, nomeadamente, o caso de medidas em matéria de contratação 
pública e da descrição do papel da ESA, o grande «parceiro» da Comissão Europeia neste 
esforço. De um modo geral, o relator pretendeu incluir posições de diferentes partes 
interessadas e equilibrar o texto no sentido de um modelo mais representativo para a indústria 
e para as autoridades locais, garantindo simultaneamente que a infraestrutura será lançada 
conforme planeado e que são perseguidos os objetivos estratégicos, industriais, económicos e 
sociais do programa. Para o efeito, foram dados passos no sentido de promover a 
convergência europeia, maior transparência e responsabilidade democrática relativamente ao 
programa.  A Comissão tem poderes para aprovar medidas de execução destinadas a 
promover a convergência entre os Estados-Membros em matéria de utilização dos dados e 
informações do programa, bem como a garantir o acesso dos Estados-Membros à tecnologia e 
ao desenvolvimento no domínio dos serviços de observação da Terra. Embora a Comissão 
seja a detentora de toda a responsabilidade e coordenação do programa, está prevista uma 
delegação de tarefas a fim de facilitar a participação de terceiros. O reforço do papel de 
algumas partes interessadas na estrutura de tomada de decisão colocaria em risco o equilíbrio 
ético entre quem decide as regras de participação e quem participa. 



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

PT

Contudo, é importante que a Comissão promova um compromisso generalizado por parte do 
público europeu e de partes interessadas privadas, permita o crescimento de setores 
intermédios e a jusante e facilite a criação de novos mercados. Neste contexto, o relator 
sugere a criação de uma rede dedicada à distribuição de dados Copernicus, composta por 
organismos nacionais e regionais, de apoio à utilização de tecnologias de observação da Terra 
por autoridades locais e PME. 

Por fim, com a política adequada em matéria de dados, o Copernicus tem potencial para 
estimular os serviços europeus de observação da Terra e indústrias de serviços para os 
utilizadores, ajudando-os a tornar-se líderes mundiais. A política em matéria de dados plena, 
aberta e gratuita constitui uma componente importante do regulamento Copernicus, tendo em 
conta que, por princípio, os europeus não devem pagar duas vezes pelos mesmos dados. No 
entanto, o que seria considerado uma política em matéria de dados adequada tem de ter em 
conta considerações estratégicas e económicas e não deve igualmente prejudicar a 
competitividade das indústrias europeias. A reciprocidade do acesso a dados com países 
terceiros e não contribuintes constitui um meio importante de assegurar a concorrência leal. 
Devem ser definidas exceções a este princípio para situações de emergência e de segurança 
civil ou em caso de se verificar valor acrescentado para outras políticas europeias, 
nomeadamente em atividades de ajuda ao desenvolvimento. A negociação de acordos entre a 
Comissão e terceiros relativos a outras matérias já está prevista no regulamento, permitindo 
que este princípio seja facilmente incluído.


