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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai Föld-megfigyelési programról (GMES – Globális környezetvédelmi és 
biztonsági megfigyelés) és annak kezdeti üzemszerű működéséről (2011–2013) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2009)0223),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 157. cikkének (3) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0037/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, 
valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat  
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Amennyiben lehetséges, a pénzügyi 
keretet tovább kell növelni, hogy az 
űrkomponens még a jelenlegi többéves 
pénzügyi keretből kapjon 
kötelezettségvállalási előirányzatokat. 
Egészen pontosan a Sentinel műhold A-
sorozatának működtetéséről, a B-sorozat 
fellövéséről és a C-sorozat 
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kulcsfontosságú szerkezeti elemeinek 
beszerzéséről van szó. 

Or. de

Indokolás

E kötelezettségvállalások lehetővé tennék, hogy már most lehessen szerződéseket kötni, 
árakról megállapodni, ezáltal a pénzügyi forrásokat hatékonyan felhasználni és az adóból 
befolyt pénzt megtakarítani.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat  
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A Bizottságnak a pénzügyi tervezés 
során gondoskodnia kell arról, hogy az 
adatok folytonossága a GMES kezdeti 
üzemszerű működésének időtartama alatt 
(2011–2013) és annak lezárulta után is 
biztosítva legyen, és a szolgáltatásokat 
megszakítás és korlátozás nélkül igénybe 
lehessen venni. 

Or. de

Indokolás

Az adatok folytonosságának megszakadását feltétlenül el kell kerülni, hogy a felhasználók 
számára a szolgáltatások igénybevétele megbízható legyen.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat 
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A GMES-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek teljesnek és nyíltnak kell 
lennie. Ez szükséges ahhoz, hogy az SEIS, 
az INSPIRE és a Föld-megfigyelési 

(18) A GMES-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek teljesen ingyenesnek és 
nyíltnak kell lennie az Unióban lakóhellyel 
rendelkező természetes és jogi személyek 
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rendszerek globális rendszerének 
(GEOSS) elveinek szellemében a Föld-
megfigyelési adatok és információk 
használata és megosztása fokozódjék.

számára. Ez szükséges ahhoz, hogy a
SEIS, az INSPIRE és a Föld-megfigyelési 
rendszerek globális rendszere (GEOSS) 
elveinek szellemében a Föld-megfigyelési 
adatok és információk használata és 
megosztása fokozódjék, valamint az 
európai Föld-megfigyelési piacok, 
különösen a szakmai felhasználóként 
működő szektor erősödjön, a növekedés és 
munkahelyteremtés segítésének céljával.

Or. de

Indokolás

Az uniós állampolgároknak és vállalkozásoknak az információkhoz teljes hozzáférést kell 
biztosítani. Az Unión kívüli államok hozzáférését – általános szabályként – a kölcsönösség 
elve alapján kell biztosítani. Ezt az országok és régiók más uniós szakpolitikákhoz – mint 
például a fejlesztést vagy az éghajlatváltozást érintőkhöz – való hozzáférési lehetőségének 
sérelme nélkül kell megvalósítani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat 
18 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A GMES-szolgáltatások keretében 
ingyenesen rendelkezésre bocsátott 
információk és adatok nem 
veszélyeztethetik a már létező vagy az 
alapítás szakaszában lévő vállalkozások 
gazdasági modelljeit.

Or. de

Indokolás

A rendelet célja többek között a kis- és középvállalkozások támogatása, nem pedig munkájuk 
megnehezítése.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat 
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottságnak különösen arra kell 
felhatalmazással rendelkeznie, hogy a 
mellékletet a tudomány fejlődéséhez 
igazítsa. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak és a rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A mellékletben rögzített célok az intézkedések egyedüli elérendő céljai, ezért e rendelet 
alapvető elemét képezik. Csak jogalkotási módosítással, nem pedig komitológiai eljárással 
lehet megváltoztatni őket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdésben felsorolt 
intézkedések konkrét céljait a melléklet 
határozza meg.

(2) A (1) bekezdésben felsorolt 
intézkedések céljait a melléklet határozza 
meg.

Or. de
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Indokolás

A mellékletben meghatározott célok az intézkedések egyedüli céljai. Általános célok 
nincsenek.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a mellékletet a műszaki és 
tudományos fejlődéséhez igazíthatja.

törölve

Or. de

Indokolás

A mellékletben rögzített célok az intézkedések egyedüli elérendő céljai, ezért e rendelet 
alapvető elemét képezik. Csak jogalkotási módosítással, nem pedig komitológiai eljárással 
lehet megváltoztatni őket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedéseket, melyek a rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, a 11. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A mellékletben rögzített célok az intézkedések egyedüli elérendő céljai, ezért e rendelet 
alapvető elemét képezik. Csak jogalkotási módosítással, nem pedig komitológiai eljárással 
lehet megváltoztatni őket.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Űrügynökség kap megbízást a 
GMES űrkomponensének 
megvalósításával, adott esetben igénybe
véve a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete
(EUMETSAT) segítségét is.

A GMES űrkomponensének műszaki 
megvalósítása az Európai Űrügynökség
feladata. Az ügynökség adott esetben 
igénybe veszi a Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete
(EUMETSAT) segítségét is.

Or. de

Indokolás

Az űrkomponens Európai Űrügynökség (ESA) által végzett műszaki megvalósítását egy, a 
hatáskör átruházásáról szóló megállapodásban kell szabályozni. Így biztosítva lesz az 
átláthatóság és javul a felelősségvállalás.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi finanszírozás jogi 
formái főleg az alábbiak lehetnek:

(1) A közösségi finanszírozás jogi 
formái az alábbiak lehetnek:

-1) a hatáskör átruházásáról szóló 
megállapodás;

1) támogatás, 1) támogatás, illetve
2) közbeszerzési szerződés. 2) közbeszerzési szerződés.

Or. de

Indokolás

A finanszírozás eszközeinek különböző formáit világosan rögzíteni kell. A hatáskörnek az 
Európai Űrügynökségre való átruházásáról szóló megállapodásoknak szerepelniük kell.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Közösségi támogatás konkrét formában 
adható, mint például partnerségi 
keretmegállapodás, működési 
társfinanszírozás vagy tevékenységi
támogatás formájában. Az általános 
európai érdekű célkitűzéseket szolgáló 
szervezetek számára nyújtott működési 
támogatás felmentést élvezhet a 
költségvetési rendelet fokozatos 
csökkentésre vonatkozó rendelkezései alól.
Támogatás esetében a társfinanszírozás 
megengedett legnagyobb arányát a 11. cikk
(3) bekezdésében említett eljárással kell 
elfogadni.

(2) A GMES-program megvalósításának 
pénzügyi eszközei közül a közbeszerzést 
kell előnyben részesíteni. Indokolt esetben
közösségi támogatás konkrét formában is
adható, mint például partnerségi 
keretmegállapodás, működési 
társfinanszírozás vagy tevékenységi 
támogatás formájában. Az általános 
európai érdekű célkitűzéseket szolgáló 
szervezetek számára nyújtott működési 
támogatás felmentést élvezhet a 
költségvetési rendelet fokozatos 
csökkentésre vonatkozó rendelkezései alól.
Támogatás esetében a társfinanszírozás 
megengedett legnagyobb arányát a 11. cikk
(3) bekezdésében említett eljárással kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A finanszírozási eljárások szokásos formájának a közbeszerzési szerződésnek kell lennie. 
Indokolt esetekben a finanszírozás közbeszerzési eljárás alkalmazásával támogatásként is 
megvalósulhat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes és nyílt hozzáférés a GMES-
szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, adott 
esetben azonban biztonsági célú 
korlátozással,

b) teljesen ingyenes és nyílt hozzáférés a 
GMES-szolgáltatások által előállított 
információkhoz és a GMES-
infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz az 
Unióban lakóhellyel/székhellyel 
rendelkező természetes és jogi személyek 
számára. A GMES által rendelkezésre 
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bocsátott adatokhoz való hozzáférést az 
Unión kívüli államokhoz tartozó 
természetes és jogi személyek, valamint a 
nemzetközi szervezetek esetében –
általános szabályként – a kölcsönösség 
elve és a vonatkozó nemzetközi 
megállapodások alapján kell biztosítani; 

Or. de

Indokolás

Az uniós állampolgároknak és vállalkozásoknak az információkhoz teljes és ingyenes 
hozzáférést kell biztosítani. Az Unión kívüli államok hozzáférését – általános szabályként – a 
kölcsönösség elve alapján kell biztosítani. Ezt az országok és régiók más uniós 
szakpolitikákhoz – mint például a fejlesztést vagy az éghajlatváltozást érintőkhöz – való 
hozzáférési lehetőségének sérelme nélkül kell megvalósítani.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai kutatási közösségek 
támogatása.

e) az európai kutatási és innovációs
közösségek támogatása.

Or. de

Indokolás

A célok között szerepelnie kell a –  különösen a kkv-k által végzett –  innováció 
támogatásának is.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának 2012. december 31-ig 
időközi értékelő jelentést, majd egy

(2) A Bizottság az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának 2012. december 31-ig 
időközi értékelő jelentést, majd legkésőbb -
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utólagos értékelő jelentést nyújt be. ...-ig* utólagos értékelő jelentést nyújt be.
* A 3. cikk (1) bekezdésében említett időtartam 
végétől számított két éven belül.

Or. de

Indokolás

A zárójelentésnek időben kell elkészülnie.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdésében ismertetett 
tevékenységek céljai a következők:

A 3. cikk (1) bekezdésében ismertetett 
tevékenységek céljai a következők:

Or. de

Indokolás

Az intézkedéseket a 3. cikk rögzíti.
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INDOKOLÁS

A GMES Föld-megfigyelési kezdeményezés jelentős projekt az Európai Unió jövője 
szempontjából. A GMES megvalósításával – ahogyan a Galileo műholdas navigációs 
programmal is – az Uniónak olyan saját infrastruktúrája lesz, amely jobb környezetirányítást 
tesz lehetővé, és az állampolgárok biztonságát is növeli. A Galileóval ellentétben a GMES 
kezdettől fogva közpénzből kerül finanszírozásra. A létrehozás során a finanszírozási eljárás 
szokásos formájának a nyilvános pályázati felhívásnak kell lennie. Az előadó tudatában van 
annak, hogy a GMES létrehozása a kezdeti üzemszerű működés fázisán túl is magas 
költségeket igényel a következő többéves pénzügyi keretből, 2014-től, ezt azonban 
indokoltnak tartja, hiszen a projekt óriási hasznára válik a társadalomnak.

A GMES megvalósításához és az adatok és szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához és 
felhasználásukhoz átgondolt finanszírozási koncepcióra van szükség. Ezért nagy jelentőséggel 
bír, hogy mind a kezdeti üzemszerű működés során, mind e fázis végét követően elegendő 
pénzügyi forrás legyen megfelelő időben beállítva annak érdekében, hogy az adatok és a 
kínált szolgáltatások megbízhatóan és folyamatosan rendelkezésre álljanak. Jó lenne, ha a 
bizottsági javaslatban szereplő, kezdeti üzemszerű működésre szánt pénzügyi forrást ki 
lehetne egészíteni, ezáltal az űrkomponens további területeire lehetne kötelezettségvállalási 
előirányzatokat tenni. Így lehetségessé válna szerződéseket kötni és a pénzügyi 
tervezhetőséget biztosítani, Ennek különösen a Sentinel műholdak B-sorozatának fellövése és 
a C-sorozata fontos szerkezeti elemeinek beszerzése szempontjából lenne nagy jelentősége, 
mert ezzel biztosított lenne mind a fellövés, mind pedig a műholdak szerkezeti azonossága. 
Ezek a források mindenképpen felhasználásra kerülnek, tehát nem a költségek emelkedéséről 
van szó, hanem a finanszírozás hatékonyabb felhasználásáról és a források korábbi 
időponthoz való kötéséről. Ezáltal a következő pénzügyi időszak magasabb költségei 
megtakaríthatók az adófizetők számára.

A GMES révén kínált adatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek minden uniós 
állampolgár és vállalkozás számára ingyenesnek kell lennie, hogy ezáltal a szakmai 
felhasználóként működő piacok – különösen a kis- és középvállalkozók esetében –
fejlődhessenek. A környezeti és biztonsági szempontok mellett a GMES célja az előrelépés és 
innováció támogatása is. A nyílt hozzáférést az Unión kívüli vállalkozások részére is lehetővé 
kell tenni, azzal a feltétellel, hogy a kölcsönösség elve alapján az európai magánszemélyek és 
vállalkozások is hozzáférhessenek a nem európai adatokhoz. 

Az Európai Bizottság irányítói szerepet kap, és átveszi a projektek általános koordinációját. A 
műszaki megvalósítást a megfelelő szakértelemmel rendelkező Európai Űrügynökség (ESA) 
végzi. Az ESA-t az űrkomponens megvalósításával egy, a hatáskör átruházásáról szóló 
megállapodás keretében kell megbízni. A hatáskör átruházásáról szóló megállapodás 
világosan kijelöli a felelősségi köröket és jobb átláthatóságot biztosít.

A rendeletre irányuló javaslat mellékletben rögzített céljai a rendelet alapvetően fontos részét 
képezik. Az előadó ezért úgy véli, hogy ezeket nem komitológiai eljárással, hanem kizárólag 
rendes jogalkotási eljárással lehet módosítani. Mivel olyan területről van szó, amely széles 
körűen és jelentősen befolyásolja a költségvetést, a Parlamentnek nem szabad lemondania az 
ellenőrző hatóságként játszott szerepéről. Emellett a komitológiai eljárást a Lisszaboni 
Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével ki kell igazítani. Ez késlekedést 
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eredményezhet, ami a programnak nem válik hasznára. 


