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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych 
operacji (lata 2011-2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0223),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 157 ust. 3 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C7-0037/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej, jak również Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Pula środków finansowych powinna
w miarę możliwości zostać zwiększona, 
aby jeszcze w ramach bieżącej 
perspektywy finansowej można było 
przyznać środki na zobowiązania dla 
kosmicznego komponentu. Konkretnie 
dotyczy to eksploatacji serii A satelitów 
Sentinel, uruchomienia serii B oraz 
zakupu głównych elementów do serii C 
satelitów Sentinel. 
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Or. de

Uzasadnienie

Dzięki środkom na zobowiązania można byłoby zawrzeć już teraz umowy, ustalić ceny i tym 
samym efektywnie wykorzystać środki finansowe i zaoszczędzić pieniądze podatników.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Przy programowaniu środków 
finansowych Komisja winna 
zagwarantować ciągłość danych w okresie 
początkowych operacji GMES (2011–
2013) i po ich zakończeniu oraz zapewnić 
możliwość nieprzerwanego
i nieograniczonego korzystania z usług.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapobiec przerwaniu ciągłości danych, aby użytkownik mógł być pewien rzetelnej 
podstawy usług, z których korzysta.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dostęp do usług GMES powinien być
pełen i otwarty. Jest to niezbędne w celu 
promowania stosowania
i rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi
z uwzględnienie zasad SEIS, INSPIRE 
oraz Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi (GEOSS).

(18) Dostęp do usług GMES powinien być
całkowicie wolny i otwarty dla osób 
fizycznych i prawnych z miejscem 
zamieszkania w UE. Jest to niezbędne
w celu promowania stosowania
i rozpowszechniania danych i informacji 
uzyskanych dzięki obserwacji Ziemi
z uwzględnienie zasad SEIS, INSPIRE 
oraz Globalnego Systemu Systemów 
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Obserwacji Ziemi (GEOSS) oraz w celu 
promowania wzmocnienia rynków 
obserwacji Ziemi w Europie,
w szczególności zaś sektora usług 
pochodnych w celu pobudzenia wzrostu
i zwiększenia zatrudnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Obywatele i przedsiębiorstwa UE powinni mieć pełny dostęp do informacji. Co do zasady 
dostęp krajów trzecich powinien opierać się na zasadzie wzajemności. Powinno odbywać się 
to bez ograniczania możliwości udzielenia krajom i regionom pełnego dostępu do innych 
obszarów polityki UE, takich jak rozwój, zmiany klimatu itd.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Informacje i dane udostępniane 
nieodpłatnie w ramach usług GMES nie 
mogą stwarzać zagrożenia dla modeli 
biznesowych istniejących już lub dopiero 
tworzonych przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest m.in. wspieranie i promowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw, a nie utrudnianie im pracy.



PE430.283v01-00 8/15 PR\792937PL.doc

PL

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Komisja powinna w szczególności być 
upoważniona do dostosowywania 
załącznika do postępu technicznego
i naukowego. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają na celu dokonanie 
zmian w odniesieniu do innych niż istotne 
elementów rozporządzenia, muszą być 
przyjmowane w trybie procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, 
ustanowionej w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Cele określone w załączniku to jedyne cele w drodze do realizacji działań i dlatego stanowią 
istotny element niniejszego rozporządzenia. Mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany 
przepisów, a nie w trybie procedury komitologii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególne cele działań, o których 
mowa w ust. 1, określono w załączniku.

2. Cele działań, o których mowa w ust. 1, 
określono w załączniku.

Or. de

Uzasadnienie

Cele, które określono w załączniku, to jedyne cele realizacji działań. Nie ma celów ogólnych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dostosowywać załącznik do 
postępu technicznego i naukowego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Cele określone w załączniku to jedyne cele do realizacji działań i dlatego stanowią istotny 
element niniejszego rozporządzenia. Mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany 
przepisów, a nie w trybie procedury komitologii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu dokonanie 
zmian w odniesieniu do innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia, są
przyjmowane w trybie procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą,
o której mowa w art. 11 ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Cele określone w załączniku to jedyne cele do realizacji działań i dlatego stanowią istotny 
element niniejszego rozporządzenia. Mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany 
przepisów, a nie w trybie procedury komitologii.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskiej Agencji Kosmicznej 
powierza się realizację kosmicznego 
komponentu GMES, w oparciu, gdy 
zajdzie taka konieczność, o Europejską 
Organizację Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT).

Techniczną realizację kosmicznego 
komponentu GMES deleguje się do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, która,
gdy zajdzie taka konieczność, korzysta
z wsparcia Europejskiej Organizacji
Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych
(EUMETSAT)

Or. de

Uzasadnienie

Techniczna realizacja kosmicznego komponentu przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) 
powinna być regulowana w oparciu o umowę o delegowaniu zadań. Zapewniłoby to 
przejrzystość i polepszyło rozliczalność.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowanie wspólnotowe może 
przyjmować w szczególności następujące 
formy prawne:

1. Finansowanie wspólnotowe może 
przyjmować następujące formy prawne:

(-1) umowy o delegowaniu zadań;
(1) dotacje; (1) dotacje;

(2) zamówienia publiczne. (2) zamówienia publiczne.

Or. de

Uzasadnienie

Należy jasno określić instrumenty finansowania. Należy uwzględnić umowy o delegowaniu 
zadań zawierane z Europejską Agencją Kosmiczną.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dotacje wspólnotowe mogą być 
udzielane w różnych formach, w tym
z tytułu umowy ramowej o partnerstwie 
lub w ramach współfinansowania dotacji 
operacyjnych lub dotacji na działania. 
Dotacje operacyjne dla organów 
realizujących cele będące przedmiotem 
ogólnoeuropejskiego zainteresowania nie 
podlegają przepisom rozporządzenia 
finansowego dotyczącym stopniowego 
zmniejszania poziomu przyznawanych 
środków. Dla dotacji maksymalna 
wysokość współfinansowania zostanie 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 11 ust. 3.

2. Preferowanym instrumentem 
finansowania do wdrożenia programu 
GMES powinny być zamówienia 
publiczne. W uzasadnionych przypadkach,
dotacje wspólnotowe mogą być udzielane
w różnych formach, w tym z tytułu umowy 
ramowej o partnerstwie lub w ramach 
współfinansowania dotacji operacyjnych 
lub dotacji na działania. Dotacje 
operacyjne dla organów realizujących cele 
będące przedmiotem ogólnoeuropejskiego 
zainteresowania nie podlegają przepisom 
rozporządzenia finansowego dotyczącym 
stopniowego zmniejszania poziomu 
przyznawanych środków. Dla dotacji 
maksymalna wysokość współfinansowania 
zostanie przyjęta zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 11 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Zamówienia publiczne powinny być standardową procedurą finansowania. W uzasadnionych 
przypadkach finansowanie powinno odbywać się w oparciu o dotacje z wykorzystaniem 
zamówień publicznych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pełen i otwarty dostęp do informacji 
wygenerowanych w ramach usług GMES 
oraz danych zgromadzonych poprzez 
infrastrukturę GMES, z uwzględnieniem 
odpowiednich ograniczeń 
uwarunkowanych względami 

(b) pełen, wolny i otwarty dostęp do 
informacji wygenerowanych w ramach 
usług GMES oraz danych zgromadzonych 
poprzez infrastrukturę GMES dla osób 
fizycznych i prawnych posiadających 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE;
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bezpieczeństwa; Udostępnianie informacji uzyskanych
w ramach usług GMES osobom fizycznym
i prawnym z krajów trzecich oraz 
międzynarodowym organizacjom powinno 
zasadniczo odbywać się na zasadzie 
wzajemności i z uwzględnieniem 
odpowiednich umów międzynarodowych. 

Or. de

Uzasadnienie

Obywatele i przedsiębiorstwa UE powinni mieć pełny i bezpłatny dostęp do informacji. Co do 
zasady dostęp krajów trzecich powinien opierać się na zasadzie wzajemności. Powinno się to 
odbywać bez ograniczania możliwości udzielenia krajom i regionom pełnego dostępu do 
innych obszarów polityki UE, takich jak rozwój, zmiany klimatu itd.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) udzielanie wsparcia europejskim 
środowiskom naukowym.

(e) udzielanie wsparcia europejskim 
środowiskom naukowym i innowacyjnym.

Or. de

Uzasadnienie

Celem powinno być również wspieranie innowacji, w szczególności MŚP.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów sprawozdanie

2. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów sprawozdanie
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z oceny okresowej do dnia 31 grudnia 2012 
r. oraz sprawozdanie z oceny ex post.

z oceny okresowej do dnia 31 grudnia
2012 r. oraz sprawozdanie z oceny ex post
najpóźniej do dnia …*.
* dwa lata od zakończenia okresu, o którym mowa
w art. 3 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone bez zbędnej zwłoki.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, o których mowa w art. 2 ust. 1, 
mają następujące cele:

Działania, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
mają następujące cele:

Or. de

Uzasadnienie

Działania określono w art. 3.
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UZASADNIENIE

Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) jest ważnym projektem dla przyszłości Unii 
Europejskiej. W ramach GMES – podobnie jak w przypadku programu nawigacji satelitarnej 
Galileo – powstaje unijna infrastruktura, która pozwoli na lepsze zarządzanie środowiskiem 
oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli. W przeciwieństwie do programu Galileo GMES jest 
od początku finansowany ze środków publicznych. W fazie początkowej projektu 
standardową procedurą finansowania muszą być zamówienia publiczne. Sprawozdawca zdaje 
sobie sprawę, że tworzenie GMES oznacza konieczność poniesienia dużych koszty nie tylko
w początkowej fazie operacyjnej projektu, lecz także w ramach kolejnej perspektywy 
finansowej rozpoczynającej się w 2014 r., uważa jednak, że jest to zasadne ze względu na 
ogromne korzyści wynikające z projektu dla społeczeństwa.

Przemyślana koncepcja finansowania jest nieodzowna dla rozwoju GMES, udostępniania 
danych i usług oraz korzystania z nich. Zarazem duże znaczenie ma, aby podczas 
początkowych operacji oraz po zakończeniu tej fazy w odpowiednim momencie 
zaangażowane zostały wystarczające środki finansowe dla zapewnienia niezawodności
i ciągłości oferowanych danych i usług. Byłoby dobrze zwiększyć proponowaną we wniosku 
Komisji pulę środków przewidzianą na fazę początkowych operacji, ponieważ w ten sposób 
mogłyby już zostać zaciągnięte zobowiązania na dalsze części kosmicznego komponentu. 
Pozwoliłoby to na zawarcie umów i zapewnienie pewności w zakresie planowania 
finansowego. Ma to duże znaczenie w szczególności dla uruchomienia serii B i zakupu 
głównych elementów do serii C satelitów Sentinel, ponieważ umożliwiłoby to rozruch
i zagwarantowało równość satelitów pod względem konstrukcji. Ponieważ są to środki, które
i tak muszą zostać uruchomione, nie pociągnie to za sobą zwiększenia kosztów, lecz zapewni 
wydajne wykorzystanie finansów i wcześniejsze przyznanie środków. Dzięki temu podatnik 
poniesie mniejsze koszty w nadchodzącym okresie finansowania. 

Dostęp do danych i usług oferowanych za pomocą GMES musi być wolny dla wszystkich 
obywateli i przedsiębiorstw UE, co pozwoli na rozwój rynku niższego szczebla
w szczególności na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz aspektów 
środowiskowych i aspektów związanych z bezpieczeństwem celem GMES jest również 
wspieranie postępu i innowacji. Należy również zapewnić otwarty dostęp dla przedsiębiorstw 
spoza UE, pod warunkiem, że w ramach wzajemności również osobom indywidualnym
i przedsiębiorstwom z UE umożliwiony zostanie dostęp do danych nieunijnych. 

Komisja Europejska będzie pełniła rolę managera i zajmie się ogólną koordynacją projektu. 
Za techniczną realizację będzie odpowiadała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która 
dysponuje odpowiednim know-how. Techniczna realizacja kosmicznego komponentu ma 
zostać powierzona ESA w oparciu o umowę delegowania. Umowa delegowania ma posłużyć 
do bardziej czytelnego podziału odpowiedzialności i zapewnić poprawę przejrzystości.

Cele, których dotyczy wniosek i które ujęto w załączniku, są istotnym elementem 
rozporządzenia. Sprawozdawca uważa zatem, że nie należy ich zmieniać w trybie procedury 
komitologii, lecz w zwykłej procedurze legislacyjnej. Ponieważ chodzi tu o dziedzinę
o dużym zasięgu i wpływie na budżet, Parlament nie powinien rezygnować ze swojej roli 
organu nadzorczego. Ponadto wejście w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. 
wiąże się z koniecznością dostosowania procedury komitologii. Może to spowodować 
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opóźnienia, które nie są korzystne dla projektu. 


