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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus 
in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0312/2),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 189(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0195/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in 
Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi dosegli čim boljše rezultate in 
izkoristili strokovno znanje, pridobljeno v 
fazah izvajanja programa Copernicus, bi 
bilo za prihodnje načrtovanje treba 
preučiti nove organizacijske modele, kot 
so skupna pobuda na področju vesoljske 
tehnologije, večletni finančni načrt, razvit 
s pomočjo Evropske investicijske banke, 
ki bi zagotavljal ekonomsko zavezo vseh 
držav članic za 25 let ali dlje, ali udeležba 
Agencije za evropski GNSS (GSA) kot 
krovne organizacije, odgovorne za 
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prihodnje faze programa.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Mednarodna razsežnost programa 
Copernicus je zlasti pomembna pri 
izmenjavi podatkov in informacij ter pri 
dostopu do opazovalne infrastrukture.
Takšen sistem izmenjave je bolj
stroškovno učinkovit kot sheme za odkup 
podatkov in krepi svetovno razsežnost 
programa.

(13) Mednarodna razsežnost programa 
Copernicus je zlasti pomembna pri 
izmenjavi podatkov in informacij ter pri 
dostopu do opazovalne infrastrukture.
Kadar temelji na dejanski vzajemnosti, je
takšen sistem izmenjave stroškovno bolj
učinkovit kot sheme za odkup podatkov in 
krepi svetovno razsežnost programa.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ob upoštevanju partnerske razsežnosti 
programa Copernicus ter zaradi 
preprečevanja podvajanja tehničnega 
strokovnega znanja bi bilo treba izvajanje 
programa prenesti na subjekte z ustrezno 
tehnično in strokovno zmogljivostjo.

(17) Ob upoštevanju partnerske razsežnosti 
programa Copernicus ter zaradi 
preprečevanja podvajanja tehničnega 
strokovnega znanja bi bilo treba izvajanje 
programa prenesti na subjekte z ustrezno 
tehnično in strokovno zmogljivostjo, 
Komisija pa bi morala spodbujati njihovo 
dejavno vlogo.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predmet Predmet in področje uporabe

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja program Unije za 
opazovanje Zemlje z imenom Copernicus 
in določa pravila za njegovo izvajanje.

Ta uredba vzpostavlja program Unije za 
opazovanje in spremljanje Zemlje z 
imenom Copernicus in določa pravila za 
njegovo uvedbo, delovanje in uporabo.

Program Copernicus omogoča 
nadaljevanje dejavnosti, opravljenih v 
okviru programa GMES, in zajema:
(a) storitveno komponento z dostopom do 
informacij na naslednjih področjih: 
spremljanje ozračja, spremljanje 
podnebnih sprememb, obvladovanje 
izrednih razmer, spremljanje kopnega, 
spremljanje morskega okolja in varnost;
(b) vesoljsko komponento za zagotavljanje 
trajnostnih opazovanj iz vesolja na 
storitvenih področjih iz točke (a);
(c) komponento in situ za zagotavljanje 
usklajenega dostopa do opazovanj prek 
naprav v zraku, na morju in na kopnem, 
vključno s tistimi brez posadke, na 
storitvenih področjih iz točke (a) ter za 
dejavnosti kalibracije in potrjevanja za 
opazovanja iz vesolja.

Or. en



PE519.768v02-00 8/36 PR\1005871SL.doc

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilji Cilji
1. Splošni cilji

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) varstvo okolja ter zagotavljanje podpore 
prizadevanjem za civilno zaščito in 
varnost;

(a) spremljanje in varstvo okolja ter 
zagotavljanje podpore prizadevanjem za 
civilno zaščito in civilno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spodbujanje konkurenčnosti in 
inovacijske zmogljivosti evropske 
industrije;

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) spodbujanje ključnih tehnologij in 
neodvisnega dostopa Evropske unije do 
znanja o okolju.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prvotni podatki in informacije, dobljeni 
z opazovanjem iz vesolja in na podlagi 
razpoložljivih podatkov in situ (v 
nadaljnjem besedilu: podatki in 
informacije programa Copernicus), so 
natančni in zanesljivi, se dobavljajo 
dolgoročno in trajnostno ter izpolnjujejo 
zahteve skupnosti uporabnikov programa 
Copernicus. Dostop do teh podatkov je 
popoln, odprt in brezplačen ter v skladu s 
pogoji iz te uredbe ali na podlagi te 
uredbe.

2. Posebni cilji

Za doseganje splošnih ciljev iz odstavka 1 
zasleduje program Copernicus naslednje 
posebne cilje:

(a) zagotavljanje natančnih in zanesljivih 
podatkov in informacij, ki se dobavljajo 
dolgoročno in trajnostno in se odzivajo na 
zahteve skupnosti uporabnikov programa 
Copernicus, tj. evropskih, nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih subjektov, 
pooblaščenih za opredelitev, izvajanje, 
izvrševanje ali spremljanje javne storitve 
ali politike na področjih iz člena 4(1);
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(b) zagotavljanje trajnostnega in 
zanesljivega dostopa do podatkov in 
informacij iz vesolja, ki jih priskrbi 
neodvisna služba Unije za opazovanje 
Zemlje z doslednimi tehničnimi 
specifikacijami in ki temeljijo na obstoječi 
evropski in nacionalni infrastrukturi in 
zmožnostih, pri čemer jih program po 
potrebi dopolni;
(c) zagotavljanje trajnostnega in 
zanesljivega dostopa do podatkov in situ, 
ki temeljijo na obstoječih zmogljivostih in 
globalnih opazovalnih sistemih in mrežah.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene odstavka 2 so skupnosti 
uporabnikov Copernicus opredeljene kot 
skupnosti, ki zajemajo evropske 
nacionalne, regionalne ali lokalne 
organe, ki jim je bila zaupana opredelitev, 
izvajanje, izvrševanje ali spremljanje 
javne storitve ali politike na področjih iz 
člena 4(1).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Doseganje ciljev iz odstavka 1 se meri z 
naslednjimi kazalniki rezultatov:

3. Kazalniki



PR\1005871SL.doc 11/36 PE519.768v02-00

SL

Doseganje ciljev iz oddelkov 1 in 2 se meri 
z naslednjimi kazalniki rezultatov:

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) dokončna vzpostavitev vesoljske 
infrastrukture v smislu uporabljenih 
satelitov in proizvedenih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) povpraševanje po podatkih in 
informacijah programa Copernicus, ki se 
meri s številom uporabnikov, obsegom 
podatkov in informacij, do katerih so 
dostopali uporabniki, ter širjenjem po 
institucijah Unije in nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih organih; 

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – točka a c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) uporaba podatkov in informacij 
programa Copernicus s strani institucij in 
organov Unije ter mednarodnih 
organizacij, število uporabnikov in 
stopnja njihovega zadovoljstva ter koristi 
za državljane Unije;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prodor na trg in konkurenčnost 
evropskih izvajalcev v prodajnem sektorju.

(b) prodor na trg, ustvarjanje novih trgov
in konkurenčnost evropskih izvajalcev v
sektorju uporabnikov storitev programa 
Copernicus.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 črtano
Posebni cilji
1. Da bi se dosegli splošni cilji iz člena 2, 
program Copernicus obravnava potrebe 
uporabnikov in zagotavlja operativne 
storitve iz člena 4(1). Ta cilj se meri na 
podlagi uporabe podatkov in informacij, 
ki se meri na podlagi večanja števila 
uporabnikov, obsega podatkov in 
informacij z dodano vrednostjo, do 
katerih so dostopali uporabniki, ter 
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napredka pri širjenju po državah 
članicah.
2. Program Copernicus zagotavlja trajen 
in zanesljiv dostop do opazovanj iz vesolja, 
ki jih je opravila avtonomna služba Unije 
za opazovanje Zemlje, ter temelji na 
obstoječi infrastrukturi in zmožnostih, ki 
jih po potrebi dopolni. Ta cilj se meri na 
podlagi dosežene vesoljske infrastrukture 
v smislu uporabljenih satelitov in 
podatkov, ki jih proizvede.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obseg storitev programa Copernicus Delovanje programa Copernicus

Oddelek I - Storitve

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve programa Copernicus iz 
člena 3(1) vključujejo:

Storitve programa Copernicus iz člena 1(a) 
vključujejo:

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storitve spremljanja ozračja 
zagotavljajo informacije o kakovosti zraka 
na evropski ravni in kemijski sestavi 
ozračja na svetovni ravni. Poleg tega, da 
zagotavljajo zlasti informacije za sisteme 
spremljanja kakovosti zraka na lokalni in 
nacionalni ravni, bi morale prispevati k 
spremljanju atmosferskih kemičnih 
podnebnih spremenljivk;

(a) storitve spremljanja ozračja 
zagotavljajo informacije o kakovosti zraka 
na evropski ravni in o kemijski sestavi 
ozračja na svetovni ravni, s posebnim 
poudarkom na opazovanju krošenj v 
gozdu in na kmetijskih praksah.  Poleg 
tega, da zagotavljajo zlasti informacije za 
sisteme spremljanja kakovosti zraka na 
lokalni in nacionalni ravni, predvsem kar 
zadeva temperaturne vzorce, bi morale 
prispevati k spremljanju atmosferskih 
kemičnih podnebnih spremenljivk;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) storitve za spremljanje morskega okolja 
zagotavljajo informacije o stanju in 
dinamiki fizičnih oceanskih in morskih 
ekosistemov na svetovnih oceanskih in 
evropskih regionalnih območjih;

(b) storitve za spremljanje morskega okolja 
zagotavljajo informacije o stanju in 
dinamiki fizičnih oceanskih in morskih 
ekosistemov na svetovnih oceanskih in 
evropskih regionalnih območjih, s 
posebnim poudarkom na tokovih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te storitve se izvajajo na izvedljiv, 
stroškovno učinkovit in decentraliziran 
način. Kjer je to primerno, na evropski 
ravni povežejo obstoječe podatke in 
zmogljivosti v vesolju ter in situ in 
referenčne podatke in zmogljivosti držav 
članic, da bi se tako izognili podvajanju.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. razvojne dejavnosti, ki zajemajo 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
operativnih storitev, vključno z njihovim 
razvojem in prilagajanjem, ter 
preprečevanje ali ublažitev operativnih 
tveganj;

2. razvojne dejavnosti:

izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
operativnih storitev, vključno z njihovim 
razvojem in prilagajanjem, ter 
preprečevanje ali ublažitev operativnih 
tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. podporne dejavnosti, ki vključujejo 
ukrepe za spodbujanje uporabnikov in 
prodajnih sistemov k uporabi operativnih 

3. podporne dejavnosti: 
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storitev, ter dejavnosti sporočanja in 
razširjanja.

ukrepi za spodbujanje uporabe 
operativnih storitev programa 
Copernicus, vključno z dejavnostmi 
sporočanja in razširjanja, razvojem 
standardnih postopkov za vključevanje 
podatkov in informacij programa 
Copernicus v potek dela uporabnikov:
(a) s strani javnih organov, pooblaščenih 
za opredelitev, izvajanje, izvrševanje ali 
spremljanje javne storitve ali politike na 
področjih iz odstavka 1;
(b) s strani drugih uporabnikov in 
aplikacij v sektorju uporabnikov storitev 
programa Copernicus.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5
Vesoljska komponenta

Oddelek II – Vesoljska komponenta

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesoljska komponenta programa 
Copernicus omogoča opazovanja iz 
vesolja, da bi se dosegli cilji iz členov 2 
in 3, pri čemer podpira predvsem 
operativne storitve iz člena 4(1). Vesoljska 

Vesoljska komponenta programa 
Copernicus omogoča opazovanja iz 
vesolja, da bi se dosegli cilji iz člena 2, pri 
čemer podpira predvsem operativne 
storitve iz člena 4(1). Vesoljska 
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komponenta programa Copernicus 
vključuje naslednje dejavnosti:

komponenta programa Copernicus 
vključuje naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delovanjem vesoljske infrastrukture
Copernicus, ki obsega tudi dodeljevanje 
nalog satelitom, spremljanje in nadzor 
satelitov, sprejemanje, obdelavo,
arhiviranje in razširjanje podatkov ter 
trajno kalibracijo in potrjevanje;

– dokončanjem, vzdrževanjem in
delovanjem misij Copernicus, kar obsega 
tudi dodeljevanje nalog satelitom, 
spremljanje in nadzor satelitov, 
sprejemanje, obdelavo, arhiviranje in 
razširjanje podatkov ter trajno kalibracijo 
in potrjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ugotavljanjem vrzeli v opazovanjih in 
opredelitvijo novih vesoljskih misij na 
podlagi zahtev uporabnikov;

– ugotavljanjem vrzeli v opazovanjih in 
opredelitvijo novih vesoljskih misij na 
podlagi zahtev uporabnikov in obstoječe 
ali načrtovane vesoljske infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6
Komponenta in situ

Oddelek III – Komponenta in situ

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ugotavljanje in odpravljanje vrzeli v 
opazovanjih in situ, ki jih ni mogoče 
premostiti z obstoječo infrastrukturo in 
omrežji.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z dodeljenimi finančnimi sredstvi za 
program Copernicus se lahko krijejo tudi 
stroški, ki se nanašajo na dejavnosti 
priprave, spremljanja, nadzora, revizije in 
vrednotenja, ki so neposredno potrebne za 
upravljanje programa Copernicus in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, 
sestanke, informacijske in komunikacijske 
dejavnosti, ter stroški, povezani z omrežji 
IT, ki se osredotočajo na obdelavo 
informacij in izmenjavo podatkov.
Sredstva, ki so v skladu s to uredbo 
dodeljena komunikacijskim dejavnostim, 
lahko sorazmerno prispevajo tudi k 
institucionalnemu obveščanju o političnih 

3. Z dodeljenimi finančnimi sredstvi za 
program Copernicus se lahko krijejo tudi 
stroški, ki se nanašajo na dejavnosti 
priprave, spremljanja, nadzora, revizije in 
vrednotenja, ki so neposredno potrebne za 
upravljanje programa Copernicus in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, 
sestanke, informacijske in komunikacijske 
dejavnosti, ter stroški, povezani z omrežji 
IT, ki se osredotočajo na obdelavo 
informacij in izmenjavo podatkov.
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prednostnih nalogah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Delovni program Komisije Organizacijska ureditev
1. Vloga Komisije

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 8 –

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme delovni program v 
skladu s členom 84 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012. Ta izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 20(3) 
te uredbe.

1. Komisija nosi splošno odgovornost za 
program Copernicus. Določa prednostne 
naloge in cilje programa ter nadzira 
njegovo izvajanje, zlasti z vidika stroškov, 
časovnega razporeda in uspešnosti, ter 
državam članicam in Evropskemu 
parlamentu v obliki letnega poročila o 
rezultatih izvajanja zagotovi vse ustrezne 
informacije v zvezi s programom.
2. Komisija sodeluje z državami 
članicami, da bi izboljšala izmenjavo 
podatkov in informacij med njimi ter 
povečala obseg podatkov in informacij, ki 
so na voljo v okviru programa 
Copernicus.
3. Komisija lahko sprejme ukrepe za 
spodbujanje konvergence držav članic pri 
uporabi podatkov in informacij programa 
Copernicus ter njihovega dostopa do 
tehnologije in razvoja na področju 



PE519.768v02-00 20/36 PR\1005871SL.doc

SL

opazovanja Zemlje. Takšni ukrepi ne 
izkrivljajo konkurence. Ti izvedbeni 
ukrepi se sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 20(2).
4. Komisija v imenu Unije in v okviru 
svojih pristojnosti skrbi za odnose s 
tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, pri čemer zagotavlja 
usklajenost programa Copernicus z 
dejavnostmi na nacionalni ravni, ravni 
Unije in mednarodni ravni.
5. Komisija usklajuje prispevke držav 
članic, pri čemer si prizadeva za 
zagotavljanje operativnih storitev in 
dolgoročno razpoložljivost podatkov, 
zbranih z infrastrukturo za opazovanje, ki 
je potrebna za delovanje storitev.
6. Komisija zagotavlja povezljivost in 
skladnost programa Copernicus, tako da 
ustvari primerne povezave z ustreznimi 
politikami, instrumenti, programi in 
ukrepi Unije ter zagotovi, da imajo korist 
od storitev programa Copernicus.
7. Komisija vzdržuje pregledno in redno 
sodelovanje uporabnikov in posvetovanje 
z njimi, na podlagi katerih se lahko 
opredelijo zahteve uporabnikov ter 
spremlja njihovo zadovoljstvo na ravni 
Unije in nacionalni ravni. Odbor 
Copernicus iz člena 20(1) v ta namen 
nadzira namensko infrastrukturo 
programa Copernicus za razširjanje 
podatkov, ki temelji na omrežju 
nacionalnih/regionalnih vozlišč in je 
zavezana zagotavljanju in usklajevanju 
razširjanja podatkov.
8. Komisija v skladu s členom 21 sprejme 
delegirane akte o določitvi zahtev glede 
podatkov, ki so potrebni za operativne 
storitve, in s tem zagotovi njihov razvoj.
9. Komisija zagotovi razpoložljivost 
finančnih virov za financiranje programa 
Copernicus.
10. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, da 
se zagotovi polna udeležba zasebnih 
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sredstev v podporo programu Copernicus 
ter omogoči rast sektorjev uporabnikov 
storitev programa Copernicus.

11. Komisija spodbuja dolgoročno 
stabilno naložbeno okolje in se pri 
odločitvah o spremembi proizvodov 
podatkovnih in informacijskih storitev iz 
uredbe o programu Copernicus posvetuje 
z zainteresiranimi stranmi.
12. Komisija podpira obsežno kampanjo 
za obveščanje lokalnih organov o
podatkih in storitvah programa 
Copernicus, pri čemer na primer poudari 
njihov pomen za upravljanje ozemelj in 
javne politike. V tem okviru bi bilo treba 
pripraviti celovit pregled veljavne okoljske 
zakonodaje Unije, zlasti direktiv, kot sta 
direktiva INSPIRE ali direktiva o 
kakovosti zraka, da se opredeli, kateri 
lokalni organi potrebujejo podatke 
programa Copernicus.
13. Komisija sprejme delovni program v 
skladu s členom 84 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012. Ta izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 20(3) 
te uredbe.

(2) Vloga Evropske vesoljske agencije
1. Komisija v skladu s točko (c) člena 
58(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
z Evropsko vesoljsko agencijo sklene 
sporazum o prenosu pooblastil, ki določa 
splošne pogoje za naloge, ki jih Komisija 
zaupa Evropski vesoljski agenciji in ki se 
nanašajo na:
(a) zasnovo, razvoj in naročilo sistema 
vesoljske komponente programa 
Copernicus;
(b) opredelitev strukture sistema vesoljske 
komponente na podlagi zahtev 
uporabnikov;
(c) upravljanje dodeljenih sredstev;
(d) postopke spremljanja in nadzora.
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O takšnem sporazumu o prenosu 
pooblastil se posvetuje z odborom 
Copernicus in o njem obvesti Evropski 
parlament.
Evropska vesoljska agencija sistematično 
obvešča Komisijo o načrtih, stroških in 
časovnih razporedih, pri čemer navede 
popravljalne ukrepe, ki jih je treba sprejeti 
v primeru neskladja med načrtovanimi 
proračuni, uspešnostjo in časovnim 
razporedom.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 9 črtano
Sodelovanje z državami članicami
1. Komisija sodeluje z državami 
članicami, da bi izboljšala izmenjavo 
podatkov in informacij med njimi ter 
povečala obseg podatkov in informacij, ki 
so na voljo v okviru programa 
Copernicus.
2. Komisija lahko sprejme ukrepe za 
spodbujanje konvergence držav članic pri 
uporabi podatkov in informacij programa 
Copernicus ter njihovega dostopa do 
tehnologije in razvoja na področju 
opazovanja Zemlje. Ti ukrepi ne 
izkrivljajo svobodne konkurence. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 20(2).

Or. en



PR\1005871SL.doc 23/36 PE519.768v02-00

SL

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Vloga Komisije
1. Komisija je splošno odgovorna za 
program. Določa prednostne naloge in 
cilje programa ter nadzira njegovo 
izvajanje, zlasti v zvezi s stroški, časovnim 
razporedom in uspešnostjo.
2. Komisija v imenu Unije in v okviru 
svojih pristojnosti skrbi za odnose s 
tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, pri čemer zagotavlja 
usklajenost programa Copernicus z 
dejavnostmi na nacionalni ravni, ravni 
Unije in mednarodni ravni.
3. Komisija usklajuje prispevke držav 
članic, pri čemer si prizadeva za 
zagotavljanje operativnih storitev in 
dolgoročno razpoložljivost podatkov, 
zbranih z infrastrukturo za opazovanje, ki 
je potrebna za delovanje storitev.
4. Komisija zagotavlja povezljivost in 
skladnost programa Copernicus z drugimi 
ustreznimi politikami, instrumenti, 
programi in ukrepi Unije.
5. Komisija vzdržuje pregledno in redno 
sodelovanje uporabnikov in posvetovanje 
z njimi, na podlagi katerih se lahko 
opredelijo zahteve uporabnikov na ravni 
Unije in nacionalni ravni.
6. Komisija v skladu s členom 21 sprejme 
delegirane akte o določitvi zahtev glede 
podatkov, ki so potrebni za operativne 
storitve, in s tem zagotovi njihov razvoj.
7. Komisija zagotovi razpoložljivost 
finančnih virov za financiranje programa 
Copernicus.
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Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar to ustrezno utemeljuje posebna 
narava dejavnosti in posebno strokovno 
znanje organa Unije, lahko Komisija 
deloma ali v celoti zaupa izvedbene naloge 
iz člena 4 pristojnim organom Unije. Te 
agencije vključujejo:

1. Kadar to ustrezno utemeljujejo posebna 
narava dejavnosti, posebno strokovno 
znanje in pristojnosti organa Unije ter 
njegove zmogljivosti na področju 
izvajanja in upravljanja, lahko Komisija s 
sporazumi o prenosu deloma ali v celoti 
zaupa izvedbene naloge iz člena 3
pristojnim organom Unije. Te agencije 
vključujejo:

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Nadzor izvajalcev Javna naročila

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pritožbe v zvezi z oddajo naročil in 
dodeljevanjem nepovratnih sredstev s 
strani izvajalcev pri izvrševanju 
sporazuma o prenosu ali delovnega 

Splošne določbe, ki se uporabljajo za 
javna naročila
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programa se lahko predložijo Komisiji. 
Vendar lahko te pritožbe zadevajo le 
namerne kršitve, hudo malomarnost ali 
goljufijo in se predložijo šele po tem, ko so 
bile uporabljene vse možnosti vložitve 
pritožbe pri izvajalcu.

Splošna načela
1. Za program Copernicus se uporablja 
Uredba (ES, Euratom) št. 966/2012, zlasti 
splošna načela glede prostega dostopa in 
poštene konkurence v celotni industrijski 
dobavni verigi, razpisnih postopkov na 
podlagi preglednih in pravočasnih 
informacij ter jasnega obveščanja o 
veljavnih pravilih glede javnih naročil, 
izbirnih merilih in merilih za oddajo 
naročil ter vseh drugih ustreznih 
informacij, da se omogočijo enaki pogoji 
za vse morebitne ponudnike, in sicer brez 
poseganja v ukrepe, potrebne za zaščito 
bistvenih interesov varnosti Unije ali 
javne varnosti ali za upoštevanje 
predpisov Unije o nadzoru izvoza.
2. Med postopkom javnega naročanja 
naročniki pri javnih razpisih zasledujejo 
naslednje cilje:
(a) spodbujanje čim večje in čim bolj 
odprte udeležbe vseh gospodarskih 
subjektov po vsej Uniji, zlasti novih 
akterjev in MSP, vključno s spodbujanjem 
ponudnikov, da sklepajo pogodbe s 
podizvajalci;
(b) preprečevanje morebitnih zlorab 
prevladujočega položaja in odvisnosti od 
enega samega dobavitelja;
(c) izkoriščanje prednosti, ki jih ponujajo 
predhodne naložbe javnega sektorja, in 
uporaba dosedanjih spoznanj ter izkušenj 
in zmožnosti industrije, vključno s tistimi, 
ki so bile pridobljene v začetni fazi 
programa, pri čemer je treba zagotoviti 
spoštovanje pravil o konkurenčnih 
razpisnih postopkih;
(d) naročanje iz različnih virov dobave, 
kadar je to primerno, da se zagotovi boljši 
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splošni nadzor nad programom ter stroški 
in časovnim razporedom;
(e) upoštevanje, kjer je to primerno, 
skupnih stroškov v času življenjske dobe 
razpisanega proizvoda, storitve ali 
gradnje, pri čemer vrednost ni pogojena le 
s stroškovno učinkovitostjo.
Posebne določbe
1. Vzpostavitev pravičnih konkurenčnih 
pogojev
Naročnik sprejme ustrezne ukrepe za 
vzpostavitev pravičnih konkurenčnih 
pogojev, kadar lahko predhodna udeležba 
podjetja pri dejavnostih, povezanih z 
dejavnostmi, ki so predmet javnega 
razpisa:
(a) temu podjetju omogoči precejšnje 
prednosti v obliki informacij, ki drugim 
niso na voljo, kar lahko vzbudi dvom o 
spoštovanju načela enake obravnave; ali
(b) vpliva na normalne pogoje 
konkurence ali nepristranskost in 
objektivnost pri oddajanju javnih naročil 
ali izvajanju pogodb.
Ti ukrepi ne smejo izkrivljati konkurence 
ali ogrožati enake obravnave in zaupnosti 
informacij, pridobljenih v zvezi s podjetji, 
njihovimi poslovnimi odnosi in njihovo 
stroškovno strukturo. V tem okviru ti 
ukrepi upoštevajo značaj in podrobnosti 
predvidene pogodbe.
2. Varnost podatkov
V primeru naročil, ki vključujejo, 
zahtevajo in/ali vsebujejo zaupne podatke, 
naročnik v razpisni dokumentaciji 
natančno navede vse ukrepe in zahteve, 
potrebne za zagotavljanje varnosti 
podatkov na zahtevani ravni.
3. Zanesljivost dobave
Naročnik v razpisni dokumentaciji 
natančno navede svoje zahteve glede 
zanesljivosti dobave ali zagotavljanja 
storitev v okviru izvajanja javnega 
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naročila.
4. Javna naročila s pogojnimi deli
(a) Naročnik lahko javno naročilo odda v 
obliki naročila s pogojnimi deli.
(b) Naročilo s pogojnimi deli vključuje 
fiksni del, ki ga spremljata proračunska 
obveznost in trdna zaveza, da se izvede 
gradnja ali zagotovijo blago in storitve, 
dogovorjeni za ta del naročila ter za enega 
ali več delov, ki so pogojni tako z vidika 
proračuna kot z vidika izvedbe. V razpisni 
dokumentaciji se navedejo podrobnosti 
naročila s pogojnimi deli. Podrobnosti 
zajemajo zlasti predmet naročila, ceno ali 
podrobna pravila o njenem določanju in 
podrobno ureditev izvajanja gradnje ter 
zagotavljanja blaga in storitev iz vsakega 
dela.
(c) Storitve iz fiksnega dela so del skladne 
celote, kar velja tudi za storitve iz vsakega 
pogojnega dela ob upoštevanju storitev iz 
vseh prejšnjih delov.
(d) Izvajanje posameznega pogojnega dela 
je predmet odločitve naročnika, o kateri je 
pogodbenik obveščen v skladu s pogoji iz 
javnega naročila. Kadar je pogojni del 
potrjen z zamudo ali ni potrjen, lahko 
pogodbenik prejme nadomestilo za 
zamudo ali nadomestilo za odstop, če je to 
predvideno v javnem naročilu in pod 
pogoji, določenimi v njem.
(e) Če naročnik v zvezi s posameznim 
delom naročila ugotovi, da gradnja, blago 
ali storitve, dogovorjeni za ta del, niso bili 
dokončani ali zagotovljeni, lahko zahteva 
odškodnino in prekine pogodbo, če je to 
predvideno v pogodbi in pod pogoji, 
določenimi v njej.
5. Javna naročila s povračilom stroškov
(a) Naročnik se lahko pod pogoji iz točke 
(b) odloči za javno naročilo s celotnim ali 
delnim povračilom stroškov do zgornje 
cenovne meje.
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Cena za plačilo takšnih javnih naročil je 
povračilo celotnih neposrednih stroškov, 
ki jih ima pogodbenik pri izvajanju 
pogodbe, kot so stroški dela, materiala, 
potrošnega blaga, uporabe opreme in 
infrastrukture, potrebnih za izvajanje 
pogodbe. Tem stroškom se doda pavšalni 
znesek, ki pokriva splošne stroške in 
dobiček, ali znesek, ki pokriva splošne 
stroške, in premija, ki temelji na 
doseganju ciljnih rezultatov in 
upoštevanju časovnega razporeda.
(b) Naročnik se lahko odloči za pogodbo s 
celotnim ali delnim povračilom stroškov, 
kadar je objektivno nemogoče natančno 
določiti fiksno ceno in če je mogoče 
razumno dokazati, da bi bila taka fiksna 
cena izjemno visoka zaradi negotovosti pri 
izvajanju javnega naročila, ker:
(i) javno naročilo vsebuje elemente, ki so 
zelo kompleksni ali uporabljajo novo 
tehnologijo, in zato vključuje znatna 
tehnična tveganja, ali
(ii) se morajo dejavnosti, ki so predmet 
javnega naročila, zaradi operativnih 
razlogov začeti takoj, čeprav še ni mogoče 
v celoti določiti fiksne in dokončne cene, 
ker obstajajo velika tveganja ali ker je 
izvajanje pogodbe deloma odvisno od 
izvajanja drugih pogodb.
(c) Zgornja cenovna meja pri pogodbi s 
celotnim ali delnim povračilom stroškov je 
najvišja cena, ki se lahko plača. Prekorači 
se lahko samo v ustrezno utemeljenih 
izjemnih primerih s predhodnim 
soglasjem naročnika.
(d) V dokumentaciji javnega naročila s 
celotnim ali delnim povračilom stroškov 
se določi naslednje:
(i) značaj javnega naročila, tj. da gre za 
javno naročilo s celotnim ali delnim 
povračilom stroškov z zgornjo cenovno 
mejo;
(ii) pri javnem naročilu z delnim 
povračilom stroškov elementi javnega 
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naročila, ki so predmet povračila 
stroškov;
(iii) višina zgornje cenovne meje;
(iv) merila za oddajanje naročil, ki morajo 
zlasti omogočati presojo verodostojnosti 
predvidenega proračuna, povračljivih 
stroškov, mehanizmov za ugotavljanje teh 
stroškov ter dobičkov, navedenih v 
ponudbi;
(v) način povečanja iz točke (a), ki se 
uporabi pri neposrednih stroških;
(vi) pravila in postopki za ugotavljanje 
upravičenosti stroškov, ki jih predvideva 
ponudnik za izvajanje pogodbe, v skladu z 
načeli iz točke (e);
(vii) računovodska pravila, ki jih morajo 
upoštevati ponudniki;
(viii) pri pogodbi z delnim povračilom 
stroškov, ki naj bi se spremenila v 
pogodbo s fiksno in dokončno ceno, 
parametri te spremembe.
(e) Stroški, ki jih ima pogodbenik med 
izvajanjem pogodbe s celotnim ali delnim 
povračilom stroškov, so upravičeni samo:
(i) če so dejansko nastali med trajanjem 
pogodbe, razen stroškov opreme, 
infrastrukture in neopredmetenih 
sredstev, potrebnih za izvajanje pogodbe, 
ki se lahko štejejo za upravičene do svoje 
celotne nabavne vrednosti;
(ii) če so navedeni v predvidenem 
proračunu, ki je lahko revidiran z 
dopolnili k prvotni pogodbi;
(iii) če so potrebni za izvajanje pogodbe;
(iv) če izhajajo iz izvajanja pogodbe in se 
ji lahko pripišejo;
(v) če so prepoznavni, preverljivi, 
vknjiženi pri pogodbeniku in določeni v 
skladu z računovodskimi standardi, 
navedenimi v specifikacijah in v pogodbi;
(vi) če so v skladu z določbami veljavne 
davčne in socialne zakonodaje;
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(vii) če ne odstopajo od pogodbenih 
pogojev;
(viii) če so razumni, utemeljeni in 
spoštujejo zahteve dobrega finančnega 
poslovodenja, zlasti v zvezi z 
gospodarnostjo in učinkovitostjo.
Pogodbenik je odgovoren za knjiženje 
svojih stroškov, ustrezno vodenje 
poslovnih knjig in vseh drugih 
dokumentov, potrebnih kot dokazilo, da so 
stroški, katerih povračilo zahteva, nastali 
in da so v skladu z načeli iz tega člena. 
Stroški, ki jih pogodbenik ne more 
utemeljiti, se štejejo za neupravičene in 
njihovo povračilo se zavrne.
(f) Naročnik za zagotovitev ustreznega 
izvajanja pogodb s povračilom stroškov 
opravlja naslednje naloge:
(i) določitev čim bolj realne zgornje 
cenovne meje, pri čemer naročnik 
omogoči prožnost, potrebno za vključitev 
tehničnih težav;
(ii) sprememba pogodbe z delnim 
povračilom stroškov v pogodbo s fiksno in 
dokončno ceno v celoti, takoj ko je med 
izvajanjem pogodbe tako fiksno in 
dokončno ceno mogoče določiti. Za ta 
namen določi parametre spremembe za 
prehod s pogodbe s povračilom stroškov 
na pogodbo s fiksno in dokončno ceno;
(iii) uvedba ukrepov spremljanja in 
nadzora, ki zlasti zagotavljajo sistem 
predvidevanja stroškov;
(iv) določitev ustreznih načel, orodij in 
postopkov za izvajanje pogodbe, zlasti za 
prepoznavanje in preverjanje 
upravičenosti stroškov, ki jih ima 
pogodbenik ali njegovi podizvajalci med 
izvajanjem pogodbe, ter za uvajanje 
dopolnil k pogodbi;
(v) preverjanje, ali pogodbenik in njegovi 
podizvajalci upoštevajo računovodske 
standarde, določene v pogodbi, in 
izpolnjujejo obveznost predložitve 
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računovodskih izkazov, ki morajo imeti 
dokazno vrednost;
(vi) stalno preverjanje učinkovitosti načel, 
orodij in postopkov iz točke (iv) pri 
izvajanju pogodbe.
6. Spremembe
Naročnik in izvajalci lahko pogodbo 
spremenijo z dopolnilom, če to dopolnilo 
izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) ne spremeni predmeta pogodbe;
(b) ne poruši ekonomskega ravnotežja 
pogodbe;
(c) ne uvaja pogojev, ki bi, če bi prvotno 
obstajali v dokumentaciji javnega 
naročila, omogočili udeležbo drugih 
ponudnikov, kot so bili prvotno sprejeti, 
ali izbiro druge ponudbe, kot je bila 
prvotno izbrana.
7. Oddaja pogodb podizvajalcem
(a) Naročnik od ponudnika zahteva, da 
del javnega naročila odda podizvajalcem s 
konkurenčnim razpisnim postopkom za 
podizvajalce na ustreznih ravneh, in sicer 
družbam, ki ne spadajo v skupino, v 
katero spada sam, zlasti novim 
udeležencem in MSP.
(b) Naročnik izrazi zahtevani delež 
naročila, ki se odda podizvajalcem, v 
obliki razpona med najnižjim in najvišjim 
deležem. Naročnik pri določanju tega 
deleža upošteva, da mora biti ta delež 
sorazmeren s predmetom in vrednostjo 
naročila ter upoštevati značaj zadevnega 
področja dejavnosti ter zlasti ugotovljene 
konkurenčne pogoje in industrijski 
potencial.
(c) Če ponudnik v ponudbi navede, da 
podizvajalcem ne namerava dodeliti dela 
naročila ali da jim namerava dodeliti del, 
ki je nižji od najnižjega deleža iz točke (b), 
v ponudbi naročniku navede razloge za to. 
Naročnik te informacije predloži Komisiji.
(d) Naročnik lahko zavrne podizvajalce, ki 
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jih izbere kandidat v postopku oddaje 
glavnega javnega naročila ali izbrani 
ponudnik pri izvajanju javnega naročila. 
To zavrnitev, ki lahko temelji izključno na 
merilih, ki se uporabljajo za izbiro 
ponudnikov za glavno naročilo, pisno 
utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 14 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do podatkov in informacij 
programa Copernicus je popoln, odprt in 
brezplačen, pri čemer zanj veljajo 
naslednje omejitve:

Dostop do podatkov in informacij 
programa Copernicus je popoln, odprt in 
brezplačen za vse sodelujoče države 
članice, za izredne razmere in za namene 
razvojne pomoči. V vseh drugih primerih 
se sprejme politika plačevanja podatkov 
ali pa se uporabi načelo vzajemnosti. 
Druge omejitve politike popolnega, 
odprtega in brezplačnega dostopa 
vključujejo:

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 14 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoji za izdajo dovoljenj v zvezi s 
podatki in informacijami tretje strani;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji lahko pomagajo predstavniki 
končnih uporabnikov, neodvisni 
strokovnjaki, ki ji pomagajo zlasti v zvezi z 
vprašanji o varnosti, in predstavniki 
ustreznih nacionalnih agencij, zlasti 
nacionalnih vesoljskih agencij, da bi ji 
zagotovili potrebno tehnično in znanstveno 
strokovno znanje ter povratne informacije 
uporabnikov.

1. Komisiji lahko pomagajo predstavniki 
končnih uporabnikov, neodvisni 
strokovnjaki, ki ji pomagajo zlasti v zvezi z 
vprašanji o varnosti, in predstavniki 
ustreznih nacionalnih agencij, zlasti 
nacionalnih ali regionalnih vesoljskih 
agencij ali njihovih združenj, da bi ji 
zagotovili potrebno tehnično in znanstveno 
strokovno znanje ter povratne informacije 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisiji pri spodbujanju in lajšanju 
uporabe tehnologij za opazovanje Zemlje 
s strani lokalnih organov ter malih in 
srednjih podjetij pomaga namenska mreža 
za razširjanje podatkov programa 
Copernicus, vključno z nacionalnimi in 
regionalnimi organi pod nadzorom 
odbora Copernicus.
Predstavniki Evropske vesoljske agencije 
in izvajalcev, pooblaščenih za izvajanje 
nalog v okviru programa, so v delo odbora 
Copernicus vključeni kot opazovalci pod 
pogoji iz poslovnika odbora. 
V mednarodnih sporazumih, ki jih sklene 
Unija, je lahko, kadar je to ustrezno, 
predvidena udeležba predstavnikov tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij pri 
delu odbora Copernicus pod pogoji, 
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določenimi v njegovem poslovniku.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 15(1) in 18(3) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od 
1. januarja 2014.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 8(8), 15(1) in 18(3) se 
Komisiji podeli za čas trajanja programa.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

V času, ko imata nadzor in ustrezna uporaba informacij pomembne geostrateške posledice, 
Evropa potrebuje zmogljivost za zanesljivo in pravočasno vrednotenje svojih političnih 
odzivov.  Ta infrastruktura je program Copernicus (novo ime programa GMES), celovit 
evropski sistem za opazovanje Zemlje. Predlog Komisije naznanja začetek operativne faze 
razporejanja satelitov. Glavni cilj programa je koristiti evropskim državljanom na različnih 
področjih, zlasti v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami, pri čemer njegovo področje 
delovanja ostaja v okviru civilne sfere, vendar pa bo treba podrobneje opredeliti nekatera 
spornejša vprašanja, kot sta upravljanje in podatkovna politika, da se zagotovi nemoten 
razvoj. Če Copernicus pravzaprav velja za prednostno nalogo na področju industrijske in 
okoljske politike in je glede na trditve Komisije celo njen vodilni program, je nenavadno, 
zakaj je bil prvotni predlog proračuna zmanjšan za skoraj 35 %. Konec koncev vesoljski 
sektor predstavlja številna delovna mesta in pomembno raziskovalno dejavnost, hkrati pa tudi 
sam program Copernicus obljublja 3,2-kratni donos na vsak vloženi evro: ali ni zdaj čas za
rast evropskega gospodarstva? Ali ni zdaj čas za velike gospodarske projekte, ki bodo Evropo 
zmogli popeljati iz krize? Poročevalec v teh spremembah predlaga preučitev drugačnih 
modelov organizacije, upravljanja in financiranja za prihodnost, da se zagotovita dolgoročna 
zavezanost in uravnoteženo upravljanje. Glede na to, da uredba že vsebuje določbe v zvezi s 
financiranjem projekta za nadzor in sledenje v vesolju – kar je bistveno za prihodnjo varnost 
evropskih infrastruktur v vesolju in neodvisnih dejavnosti, poročevalec meni, da bi bilo 
raziskovalne dejavnosti, povezane s programom Copernicus, v tej novi fazi programa bolje 
financirati s sredstvi programa Obzorje 2020, ki so namenjeni dejavnostim v vesolju. 

Namen večine predlogov sprememb je uskladiti strukturo dokumenta s prejšnjimi uredbami 
ter uporabiti izkušnje, pridobljene v postopku sprejemanja programa Galileo: to še zlasti velja 
za ukrepe v zvezi z javnimi naročili in opis vloge Evropske vesoljske agencije, pomembne 
„partnerice“ Evropske komisije pri teh prizadevanjih. Poročevalec je na splošno želel 
predstaviti stališča različnih zainteresiranih strani in besedilo uravnotežiti v smeri bolj 
vzorčnega modela za industrijo in lokalne organe, hkrati pa zagotoviti, da se bo infrastruktura 
uporabljala v skladu z načrti in da bodo doseženi strateški, industrijski, gospodarski in 
družbeni cilji programa. V ta namen so bili sprejeti ukrepi za spodbujanje evropskega 
zbliževanja, večje preglednosti in demokratične odgovornosti v okviru programa. Komisija je
pooblaščena za sprejemanje izvedbenih ukrepov za spodbujanje zbliževanja držav članic pri 
uporabi podatkov in informacij programa ter zagotavljanje dostopa do tehnologije in razvoja 
storitev na področju opazovanja Zemlje. Čeprav bo Komisija pristojna za splošno 
odgovornost in usklajevanje programa, je predviden prenos nalog, ki bi naj olajšal udeležbo 
tretjih oseb. Okrepljena vloga nekaterih zainteresiranih strani v strukturi sprejemanja 
odločitev bi lahko ogrozila etično ravnotežje med tistimi, ki odločajo o pravilih sodelovanja, 
in tistimi, ki sodelujejo. 
Kljub temu je pomembno, da Komisija spodbuja široko sodelovanje evropskih javnih in 
zasebnih zainteresiranih strani, omogoča rast sektorjev uporabnikov storitev programa ter 
olajša oblikovanje novih trgov. V tem okviru poročevalec predlaga vzpostavitev namenske 
mreže za razširjanje podatkov programa Copernicus, sestavljeno iz nacionalnih in regionalnih 
organov, ki bo lokalnim organom ter malim in srednjim podjetjem pomagala pri uporabi 
tehnologij za opazovanje Zemlje. 
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Program Copernicus ima z ustrezno podatkovno politiko končno možnost, da spodbuja sektor 
storitev opazovanja Zemlje in sektor storitev za uporabnike ter jim pomaga, da se razvijejo v 
vodilne na svetu.  Politika polnega, odprtega in brezplačnega dostopa do podatkov je 
pomemben del uredbe Copernicus in predpostavlja, da Evropejci načeloma ne bi smeli 
dvakrat plačati za iste podatke. Vendar za ustrezno podatkovno politiko velja tista, ki 
upošteva strateške in gospodarske vidike, hkrati pa ne ovira konkurenčnosti evropske 
industrije. Vzajemnost dostopa do podatkov s tretjimi državami, ki ne prispevajo v program, 
je pomemben način zagotavljanja poštene konkurence. Odstopanje od tega načela bi moralo 
veljati v izrednih razmerah in primeru ogrožene državljanske varnosti ali tam, kjer je razvidna 
dodana vrednost za druge evropske politike, zlasti pri dejavnostih razvojne pomoči. Pogajanje 
o sporazumih v zvezi z drugimi vprašanji med Komisijo in tretjimi stranmi je že predvideno v 
uredbi, ki bo omogočala enostavno uvedbo tega načela.


