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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Global miljø- og 

sikkerhedsovervågning (GMES) var et 

jordovervågningsinitiativ koordineret af 

Unionen og gennemført i partnerskab med 

medlemsstaterne og Den Europæiske 

Rumorganisation (ESA). Oprindelsen af 

GMES går tilbage til maj 1998, hvor 

institutioner, der var involveret i 

udviklingen af aktiviteter i rummet i 

Europa, fremsatte en fælles erklæring, det 

såkaldte "Baveno"-manifest. Manifestet 

slog til lyd for et langsigtet engagement i 

udviklingen af rumbaserede 

miljøovervågningstjenester, der gør brug af 

europæiske færdigheder og teknologier, og 

yderligere udvikling heraf. I 2005 traf 

Unionen det strategiske valg at udvikle en 

uafhængig europæisk 

jordobservationskapacitet til levering af 

tjenester på miljø- og sikkerhedsområdet
8
, 

hvilket udmundede i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 

(1) Global miljø- og 

sikkerhedsovervågning (GMES) var et 

jordovervågningsinitiativ koordineret af 

Unionen og gennemført i partnerskab med 

medlemsstaterne og Den Europæiske 

Rumorganisation (ESA). Oprindelsen af 

GMES går tilbage til maj 1998, hvor 

institutioner, der var involveret i 

udviklingen af aktiviteter i rummet i 

Europa, fremsatte en fælles erklæring, det 

såkaldte "Baveno"-manifest. Manifestet 

slog til lyd for et langsigtet engagement i 

udviklingen af rumbaserede 

miljøovervågningstjenester, der gør brug af 

europæiske færdigheder og teknologier, og 

yderligere udvikling heraf. I 2005 traf 

Unionen det strategiske valg sammen med 

ESA at udvikle en uafhængig europæisk 

jordobservationskapacitet til levering af 

tjenester på miljø- og sikkerhedsområdet
8
, 

hvilket udmundede i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 
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22. september 2010 om det europæiske 

jordovervågningsprogram (GMES) og dets 

første operationelle aktiviteter (2011-

2013)
9
. 

22. september 2010 om det europæiske 

jordovervågningsprogram (GMES) og dets 

første operationelle aktiviteter (2011-

2013)
9
. 

8
 COM(2005) 565 endelig af 10. november 

2005. 

8
 COM(2005)0565 af 10. november 2005. 

9
 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1. 

9
 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1. 

Begrundelse 

Siden oprettelsen har GMES været et fælles EU-ESA-program anført af EU. Til dato er 

omkring 60 % af investeringerne i rumsegmentet finansieret gennem ESA. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at kunne nå sine mål bør 

Copernicusprogrammet understøttes af en 

uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 

observation og kunne levere operationelle 

tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 

og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 

tilgængelige in situ-data leveret af 

medlemsstaterne. Leveringen af 

operationelle tjenester afhænger af en 

velfungerende og sikker 

Copernicusrumkomponent. Den voksende 

risiko for sammenstød med andre satellitter 

og med rumaffald er den alvorligste trussel 

mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 

bør Copernicusprogrammet støtte 

foranstaltninger imod disse risici, navnlig 

ved at bidrage til det program, der blev 

oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse [XXX] om oprettelse af et 

støtteprogram for overvågning og sporing i 

rummet. 

(9) For at kunne nå sine mål bør 

Copernicusprogrammet understøttes af en 

uafhængig EU-kapacitet for rumbaseret 

observation og kunne levere operationelle 

tjenester på området miljø, civilbeskyttelse 

og sikkerhed. Det bør også gøre brug af de 

tilgængelige in situ-data leveret af 

medlemsstaterne. Programmet skal så vidt 

muligt udnytte medlemsstaternes kapacitet 

til rumbaserede observationer og 

tjenester. Programmet skal også udnytte 

kapaciteten i kommercielle initiativer i 

Europa og dermed også bidrage til 

udviklingen af en levedygtig kommerciel 

rumfartssektor i Europa. Endvidere vil 

Copernicus Sentinel-satellitternes adgang 

til det europæiske datarelæsatellitsystem 

fremskynde datatransmissionen og derfor 

yderligere øge kapaciteten for at kunne 

leve op til det voksende brugerbehov for 

data i næsten realtid. Leveringen af 

operationelle tjenester afhænger af en 

velfungerende og sikker 

Copernicusrumkomponent, der står til 

rådighed hele tiden. Den voksende risiko 

for sammenstød med andre satellitter og 

med rumaffald er den alvorligste trussel 

mod Copernicusrumkomponenten. Derfor 
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bør Copernicusprogrammet støtte 

foranstaltninger imod disse risici, navnlig 

ved sammen med EGNOS/Galileo - uden 

at det dog må få nogen konsekvenser for 

deres drift - at yde det størst mulige bidrag 

til det program, der blev oprettet ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

[XXX] om oprettelse af et støtteprogram 

for overvågning og sporing i rummet. Med 

henblik på at udvikle den europæiske 

rumfarts- og serviceindustri mest muligt 

og opnå det bedste forhold mellem kvalitet 

og pris samt de bedste resultater i 

udviklingen af Copernicus bør man 

anvende principperne for offentlige 

indkøb, sikre en passende størrelse af 

kontrakterne og benytte sig af 

underleverandører 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Den maksimale påkrævede 

finansieringsramme til 

Copernicusaktionerne (2014-2020) er på 

3 786 mio. EUR i 2011-priser, bevilget i et 

særskilt budgetkapitel under afsnit 2 for 

udgiftsområde 1A i Unionens almindelige 

budget. Personaleressourcer og 

administrationsudgifter, som 

Kommissionen afholder inden for 

koordineringen af Copernicusprogrammet, 

bør finansieres over Den Europæiske 

Unions budget. 

(10) Den maksimale påkrævede 

finansieringsramme til 

Copernicusaktionerne (2014-2020) er på 

3 786 mio. EUR i 2011-priser, bevilget i et 

særskilt budgetkapitel under afsnit 2 for 

udgiftsområde 1A i Unionens almindelige 

budget. Personaleressourcer og 

administrationsudgifter, som 

Kommissionen afholder inden for 

koordineringen af Copernicusprogrammet, 

bør finansieres over Den Europæiske 

Unions budget. I tilfælde af yderligere 

uforudsete finansielle forpligtelser bør 

enhver stigning i EU-bidraget ikke ske på 

bekostning af andre programmer, og det 

bør derfor være omfattet af marginen 

mellem lofterne i den flerårige finansielle 

ramme og loftet over egne indtægter. For 

at maksimere resultaterne og udnytte den 

viden og ekspertise, der er opnået under 

gennemførelsesfaserne af programmet, 

bør der undersøges nye 

organisationsmodeller for fremtidig 

planlægning, som f.eks. et fælles 
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rumteknologiinitiativ, en flerårig 

finansieringsplan, der skal udvikles med 

hjælp fra Den Europæiske 

Investeringsbank, for dermed at sikre et 

langsigtet økonomisk engagement fra alle 

medlemsstaterne.  

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) For at skabe større klarhed og lette 

udgiftskontrollen opdeles 

Copernicusbevillingen i forskellige 

kategorier i overensstemmelse med de 

specifikke målsætninger, der er indeholdt 

i nærværende forordning. Beføjelsen til at 

vedtage retsakter, jf. artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, bør delegeres til 

Kommissionen med hensyn til 

omfordeling af bevillinger fra en bestemt 

målsætning til en anden, såfremt 

afvigelsen overstiger fem procentpoint, og 

fastsættelse af de finansieringsprioriteter, 

der skal afspejles i arbejdsprogrammet. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Den internationale dimension af 

Copernicus er af særlig relevans i 

forbindelse med udvekslingen af data og 

informationer og adgangen til 

observationsinfrastruktur. Et sådant 

udvekslingssystem er mere 

omkostningseffektivt end 

dataindkøbsordninger, og det styrker 

programmets globale dimension. 

(13) Den internationale dimension af 

Copernicus er af særlig relevans i 

forbindelse med udvekslingen af data og 

informationer og adgangen til 

observationsinfrastruktur. Et sådant 

udvekslingssystem er mere 

omkostningseffektivt end 

dataindkøbsordninger, og det styrker 

programmets globale dimension, og det 

bør sikres, at de informationer og data, 

som udveksles på denne måde, er 
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tilstrækkelig beskyttede. 

Begrundelse 

Ordføreren indfører her et krav om gensidighed. Men selv om udtrykket sender et stærkt 

politisk signal, kan det medføre fortolkningsvanskeligheder og -uoverensstemmelser. Derfor 

bestræber vi os på at erstatte det i hele teksten med juridisk mere passende udtryk. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kommissionen bør have det 

overordnede ansvar for 

Copernicusprogrammet. Den bør fastlægge 

sine prioriteter og målsætninger og sikre 

den overordnede koordinering og 

overvågning af programmet. 

(16) Kommissionen bør have det 

overordnede ansvar for 

Copernicusprogrammet. Den bør på 

forhånd klart fastlægge sine prioriteter og 

målsætninger og sikre den overordnede 

koordinering og overvågning af 

programmet. Dette bør også omfatte en 

særlig indsats for at øge den 

befolkningens bevidsthed om betydningen 

og udbredelsen af rumprogrammer i vores 

dagligdag. Den fremsender rettidigt alle 

relevante oplysninger om programmet til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Begrundelse 

En korrekt forståelse for og støtte fra offentligheden er af afgørende betydning for at 

retfærdiggøre anvendelsen af de nødvendige budgetmidler og med henblik på at fremme 

produkter relateret til rumprogrammer. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Af hensyn til 

partnerskabsdimensionen i Copernicus og 

for at undgå overlapning af teknisk 

ekspertise bør gennemførelsen af 

programmet uddelegeres til enheder med 

den nødvendige tekniske og faglige 

(17) Af hensyn til 

partnerskabsdimensionen i Copernicus og 

for at undgå overlapning af teknisk 

ekspertise bør gennemførelsen af 

programmet uddelegeres til enheder med 

den nødvendige tekniske og faglige 
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kapacitet. kapacitet som f.eks. Det Europæiske 

GNSS-agentur (GSA)s, som kunne spille 

en aktiv rolle i tæt samarbejde med 

ekspertisecentrene for jordobservation i 

forbindelse med den fremtidige 

gennemførelse af Copernicusprogrammet 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Ved gennemførelsen af 

Copernicusprogrammet kan Kommissionen 

i tilfælde — når dette er behørigt begrundet 

i foranstaltningens særlige karakter og et 

EU-organs specifikke ekspertise — 

anvende kompetente EU-agenturer, såsom 

Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Det 

Europæiske Agentur for Forvaltning af det 

Operative Samarbejde ved EU-

medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), 

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur 

(EMSA), EU-satellitcentret (EUSC) og 

ethvert andet relevant organ, der kunne 

være berettiget til en delegation i henhold 

til artikel 58 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012 af 25. oktober 2012 om de 

finansielle regler vedrørende Unionens 

almindelige budget
12

. Ved valget af EU-

organ tages der behørigt hensyn til 

omkostningseffektiviteten ved 

overdragelsen af de pågældende opgaver 

og indvirkningen på organets 

ledelsesstruktur samt dets finansielle og 

menneskelige ressourcer. 

 

(18) Ved gennemførelsen af 

Copernicusprogrammet kan Kommissionen 

i tilfælde — når dette er behørigt begrundet 

i foranstaltningens særlige karakter og et 

EU-organs specifikke ekspertise — 

anvende kompetente EU-agenturer, såsom 

Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Det 

Europæiske Agentur for Forvaltning af det 

Operative Samarbejde ved EU-

medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), 

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur 

(EMSA), Det Europæiske GNSS-agentur 

(GSA), EU-satellitcentret (EUSC), Det 

Europæiske GNSS-agentur (GSA) og 

ethvert andet relevant organ, der kunne 

være berettiget til en delegation i henhold 

til artikel 58 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012
12

. Ved valget af EU-organ tages 

der behørigt hensyn til 

omkostningseffektiviteten ved 

overdragelsen af de pågældende opgaver 

og indvirkningen på organets 

ledelsesstruktur samt dets finansielle og 

menneskelige ressourcer. 

12
 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 

12
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige 

budget og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 

(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at nå målet for Copernicus på 

bæredygtig vis er det nødvendigt at 

koordinere de forskellige 

Copernicuspartneres aktiviteter og udvikle, 

indføre og drive en tjeneste og en 

observationskapacitet, der opfylder 

brugernes krav. I den forbindelse bør et 

udvalg bistå Kommissionen med at sikre 

koordineringen af bidrag til Copernicus fra 

Unionen, medlemsstaterne og 

mellemstatslige agenturer, således at den 

eksisterende kapacitet udnyttes bedst 

muligt, og mangler, som skal håndteres på 

EU-plan, kan identificeres. Udvalget bør 

også bistå Kommissionen med at overvåge, 

at der sker en sammenhængende 

gennemførelse af Copernicus. 

(19) For at nå målet for Copernicus på 

bæredygtig vis er det nødvendigt at 

koordinere de forskellige 

Copernicuspartneres aktiviteter og udvikle, 

indføre og drive en tjeneste og en 

observationskapacitet, der opfylder 

brugernes krav. I den forbindelse bør et 

udvalg bistå Kommissionen med at sikre 

koordineringen af bidrag til Copernicus fra 

Unionen, medlemsstaterne, den private 

sektor og mellemstatslige agenturer, 

således at den eksisterende kapacitet 

udnyttes bedst muligt, og mangler, som 

skal håndteres på EU-plan, kan 

identificeres. Udvalget bør også bistå 

Kommissionen med at overvåge, at der 

sker en sammenhængende gennemførelse 

af Copernicus. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) Copernicus-programmet bør 

gennemføres i overensstemmelse med 

Unionens regler for offentlige indkøb, og 

bør først og fremmest tilsigte at sikre 

valuta for pengene og kontrol med 

udgifterne samt mindske risiciene, øge 

effektiviteten og mindske afhængigheden 

af enkelte leverandører. Der bør i alle 

medlemsstaterne sikres åben adgang og 

loyal konkurrence i hele den industrielle 

forsyningskæde, så der bliver mulighed 

for afbalanceret deltagelse af 

virksomheder på alle niveauer, herunder 

især små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) og mindre systemintegratorer. 

Eventuelt misbrug af markedsdominans 
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og langvarig afhængighed af enkelte 

leverandører bør undgås, da det vil 

fordyre de leverede tjenester og gøre 

Copernicusprogrammet ubæredygtigt på 

lang sigt. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Emne Emne og anvendelsesområde 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved denne forordning oprettes Unionens 

jordobservationsprogram Copernicus, og 

der fastsættes regler for programmets 

gennemførelse. 

Ved denne forordning oprettes Unionens 

jordobservations- og 

overvågningsprogram Copernicus, og der 

fastsættes regler for programmets 

etablering, drift og ibrugtagning. 

 Copernicusprogrammet sikrer kontinuitet 

med de aktiviteter, der er påbegyndt under 

GMES-programmet og omfatter følgende: 

 a) en servicekomponent, der sikrer 

adgang til oplysninger på følgende 

områder: atmosfæreovervågning, 

klimaændringsovervågning, beredskab, 

landovervågning, havovervågning og 

sikkerhed 

 b) en rumkomponent, der sikrer 

bæredygtige rumbaserede observationer 

af de i litra a) omhandlede 

tjenesteområder 

 c) en in situ-komponent, der sikrer 

koordineret adgang til observationer via 

luftbårne, søbårne og jordbaserede anlæg, 

herunder ubemandede anlæg, for de i 

litra a) omhandlede tjenesteområder og 

kalibrerings- og valideringsaktiviteter for 
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rumbaserede jordobservationer. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle mål Mål 

1. Copernicusprogrammet bidrager til 

følgende generelle mål: 

1. Copernicus bidrager til følgende 

generelle mål: 

a) beskyttelse af miljøet og støtte til 

civilbeskyttelse og sikkerhed 

a) overvågning og beskyttelse af miljøet og 

støtte til civilbeskyttelse og sikkerhed 

b) støtte til Europa 2020-strategien gennem 

bidrag til målene om intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 

især bidrag til økonomisk stabilitet og 

vækst ved fremme af kommercielle 

applikationer. 

b) støtte til Europa 2020-strategien gennem 

bidrag til målene om intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 

især bidrag til økonomisk stabilitet og 

vækst ved fremme af fri dataudveksling og 

kommercielle applikationer. Det skal 

ligeledes fremme udviklingen af en stærk 

og afbalanceret rumfartsindustri i hele 

Unionen og samtidig opretholde dens 

konkurrenceevne på internationalt plan 

samt maksimer de europæiske 

virksomhederes muligheder for at udvikle 

og levere innovative nøgleteknologier og -

tjenester og sikre, at Unionen har 

uafhængig adgang til miljøviden. 

 2. Med henblik på at nå de generelle mål, 

der er beskrevet i stk. 1, har Copernicus 

følgende specifikke mål: 

2. De oprindelige data og informationer 

produceret på grundlag af rumbaserede 

observationer samt fra tilgængelige in 

situ-data ("Copernicusdata og -

informationer"), skal være nøjagtige og 

pålidelige, leveres på lang sigt og på et 

bæredygtigt grundlag og opfylde de krav, 

der stilles af Copernicusbrugergrupper. 

Adgang til disse data skal være 

fuldstændig, åben og vederlagsfri, jf. dog 

de betingelser, der er fastsat i eller på 

grundlag af denne forordning. 

a) konstant levering af nøjagtige og 

pålidelige data og informationer på lang 

sigt og på et bæredygtigt grundlag, der 

opfylder de krav, der stilles af Copernicus-

brugergrupper, dvs. grupper af europæiske, 

nationale, regionale eller lokale enheder, 

der er pålagt et ansvar for definition,  

gennemførelse, håndhævelse eller 

overvågning af en offentlig tjeneste eller 

politik på de områder, der er nævnt i artikel 

4, nr. 1, dvs. myndigheder, universiteter, 

forskningsinstitutioner samt kommercielle 

og private brugere. 

3. Med henblik på stk. 2 forstås ved  
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"Copernicusbrugergrupper" de 

europæiske nationale, regionale eller lokale 

organer, der er pålagt et ansvar for 

definition, gennemførelse, håndhævelse 

eller overvågning af en offentlig tjeneste 

eller politik på de områder, der er nævnt i 

artikel 4, nr.. 1). 

 b) sikring af konstant og pålidelig adgang 

til rumbaserede data og informationer fra 

en selvstændig EU-

jordobservationskapacitet med 

harmoniserede tekniske bestemmelser, 

som bygger på eksisterende europæiske og 

nationale aktiver og kapaciteter, som 

suppleres, når dette er nødvendigt; 

4. Gennemførelsen af de mål, der er anført 

i stk. 1, måles ved hjælp af følgende 

indikatorer: 

3. Gennemførelsen af de mål, der er fastsat 

i stk. 1 og 2, måles ved hjælp af følgende 

indikatorer: 

a) data og informationer, som stilles til 

rådighed i overensstemmelse med de 

respektive serviceleverancekrav for miljø, 

civilbeskyttelse og sikkerhed 

a) data og informationer, som stilles til 

rådighed i overensstemmelse med de 

respektive serviceleverancekrav for miljø, 

civilbeskyttelse og sikkerhed 

 b) færdiggørelse af ruminfrastrukturen 

for så vidt angår deployerede satellitter og 

producerede data og under hensyntagen 

til det tilgængelige budget; 

 c) efterspørgsel efter Copernicusdata og -

informationer målt på antallet af brugere, 

mængden af indhentede data og 

informationer samt udviklingen med 

hensyn til udbredelsen blandt EU-

institutioner, nationale, regionale eller 

lokale myndigheder og organer 

 d) anvendelsen af Copernicusdata og - 

oplysninger blandt EU-institutioner og -

organer, nationale, regionale og lokale 

myndigheder, forskningsorganisationer, 

internationale organisationer og private 

organisationer, graden af 

brugeroptagning og brugertilfredshed 

samt fordele for EU-borgere 

b) markedsindtrængning og 

konkurrenceevnen for europæiske 

downstream-operatører. 

e) markedsindtrængning, åbning af nye 

markeder og konkurrenceevne. 

 (Teknisk bemærkning: Artikel 3 udgår) 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Copernicustjenesternes omfang Driften af Copernicus 

 Afsnit I – Tjenester 

Copernicustjenesterne, jf. artikel 3, stk. 1, 

vil omfatte: 

 

1. Operationelle tjenester: 1. Copernicus-tjenesterne omfatter: 

a) Atmosfæreovervågningstjenesten skal 

levere informationer om luftkvaliteten på 

europæisk plan og om den kemiske 

sammensætning af atmosfæren på 

verdensplan. Den skal navnlig levere 

informationer til 

luftkvalitetsovervågningssystemer på lokalt 

og nationalt plan og bør bidrage til 

overvågningen af atmosfæriske kemiske 

klimavariabler. 

a) Atmosfæreovervågningstjenesten skal 

levere informationer om luftkvaliteten på 

europæisk plan og om den kemiske 

sammensætning af atmosfæren på 

verdensplan, med særlig vægt på 

observation af skovenes løvtag. Den skal 

navnlig levere informationer til 

luftkvalitetsovervågningssystemer på lokalt 

og nationalt plan, navnlig vedrørende 

temperaturmønstre, og bør bidrage til 

overvågningen af atmosfæriske kemiske 

klimavariabler. 

b) Havovervågningstjenesten skal levere 

informationer om tilstande og dynamikker i 

de fysiske havøkosystemer for såvel 

verdenshavenes som for de europæiske 

regionale havområders vedkommende. 

b) Havovervågningstjenesten skal levere 

informationer om tilstande og dynamikker i 

de fysiske havøkosystemer for 

verdenshavenes, polarområderne og de 

europæiske regionale havområders 

vedkommende, med særligt fokus på 

affaldsstrømme. 

c) Landovervågningstjenesten skal levere 

informationer til støtte for global og lokal 

miljøovervågning af biodiversitet, jord, 

vand, skove og naturressourcer såvel som 

generel gennemførelse af miljø-, 

landbrugs-, udviklings-, energi-, 

byplanlægnings-, infrastruktur- og 

transportpolitikker. 

c) Landovervågningstjenesten skal levere 

informationer til støtte for global og lokal 

miljøovervågning af biodiversitet, jord, 

vand, kryosfære, skove, 

landbrugsdriftsmetoder og naturressourcer 

såvel som generel gennemførelse af miljø-, 

landbrugs-, udviklings-, energi-, 

byplanlægnings-, infrastruktur- og 

transportpolitikker. 

d) Klimaændringsovervågningstjenesten 

skal levere informationer med henblik på at 

øge vidensbasen til støtte for politikker for 

tilpasning og afbødning. Den skal især 

bidrage til levering af vitale klimavariabler 

(Essential Climate Variables - ECV), 

klimaanalyser og -prognoser i tidsmæssig 

d) Klimaændringsovervågningstjenesten 

skal levere informationer med henblik på at 

øge vidensbasen til støtte for politikker for 

tilpasning og afbødning. Den skal især 

bidrage til levering af vitale klimavariabler 

(Essential Climate Variables - ECV), 

klimaanalyser og -prognoser i tidsmæssig 
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og rumlig skala, som er relevante for 

tilpasnings- og afbødningsstrategier 

omfattet af Unionens forskellige sektor- og 

samfundsmæssigt begunstigede områder. 

og rumlig skala, som er relevante for 

tilpasnings- og afbødningsstrategier 

omfattet af Unionens forskellige sektor- og 

samfundsmæssigt begunstigede områder. 

e) Beredskabstjenesten skal levere 

informationer til nødberedskaber over for 

forskellige typer katastrofer, herunder 

meteorologiske risici, geofysiske risici, 

tilsigtede og utilsigtede menneskeskabte 

katastrofer og andre humanitære 

katastrofer, såvel som til forebyggelses-, 

beredskabs-, indsats- og 

genopretningsaktiviteter. 

e) Beredskabstjenesten skal levere 

informationer til nødberedskaber over for 

forskellige typer katastrofer, herunder 

meteorologiske risici, geofysiske risici, 

tilsigtede og utilsigtede menneskeskabte 

katastrofer og andre humanitære 

katastrofer, såvel som til forebyggelses-, 

beredskabs-, indsats- og 

genopretningsaktiviteter. 

f) Sikkerhedstjenesten skal levere 

informationer til støtte for en bedre 

kriseforebyggelse i lyset af de 

sikkerhedsudfordringer, Europa er stillet 

overfor, beredskabs- og reaktionskapacitet, 

især med hensyn til grænsekontrol og 

havovervågning, men også støtte til 

Unionens indsats udadtil gennem 

opdagelse og overvågning af tværregioale 

trusler, risikovurdering og systemer til 

tidlig varsling, kortlægning og overvågning 

af grænseområder. 

f) Sikkerhedstjenesten skal levere 

informationer til støtte for en bedre 

kriseforebyggelse i lyset af de 

sikkerhedsudfordringer, Europa er stillet 

overfor, beredskabs- og reaktionskapacitet, 

især med hensyn til grænsekontrol og 

havovervågning, men også støtte til 

Unionens indsats udadtil gennem 

opdagelse og overvågning af tværregioale 

trusler, risikovurdering og systemer til 

tidlig varsling, kortlægning og overvågning 

af grænseområder. 

 Der skal ikke være nogen prioritet blandt 

disse tjenester. Tjenesterne skal drives i 

overensstemmelse med principperne om 

subsidiaritet og proportionalitet, og de 

skal fuldt ud respektere de eksisterende 

nationale mandater. De skal derfor gøre 

det muligt at udvikle decentraliserede og 

omkostningseffektive downstream-

tjenester for, hvis det er relevant, på 

europæisk plan at integrere eksisterende 

rum-, in situ- og 

referencedatafortegnelser og kapacitet i 

medlemsstaterne for således at undgå 

overlapninger. 

2. Udviklingsaktiviteter, der består i at 

forbedre kvaliteten og ydeevnen af de 

operationelle tjenester, herunder deres 

udvikling og tilpasning, og til at undgå 

eller afbøde de operationelle risici. 

2. For at sikre udviklingen af de i stk. 1 i 

dette afsnit omhandlede tjenester og den 

offentlige sektors anvendelse af dem skal 

følgende aktiviteter ligeledes 

gennemføres: 

 a) Udviklingsaktiviteter, der tilsigter at 

forbedre kvaliteten og ydeevnen af de 

operationelle tjenester, herunder deres 

udvikling og tilpasning, og til at undgå 
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eller afbøde de operationelle risici. 

3. Støtteaktiviteter, der består af 

foranstaltninger til fremme af brugen af 

operationelle tjenester og downstream-

applikationer samt kommunikations- og 

formidlingsaktiviteter. 

b) Støtteaktiviteter, der består af 

foranstaltninger til fremme af brugen af 

Copernicus' operationelle tjenester 

herunder kommunikations- og 

formidlingsaktiviteter, og udvikling af 

standardprocedurer og værktøjer til 

integrering af Copernicus-data og -

informationer i brugernes workflow. 

 i) i offentlige myndigheder, der er pålagt 

et ansvar for definition, gennemførelse, 

håndhævelse eller overvågning af en 

offentlig tjeneste eller politik på de 

områder, der er nævnt i punkt 1 i dette 

afsnit; 

 ii) hos andre brugere og downstream-

applikationer. 

 iii) i GNSS-Agenturet i samarbejde med 

ekspertisecentrene for jordobservation.  

  Afsnit II – Rumkomponenten 

 Copernicus-rumkomponenten skal levere 

rumbaserede observationer med henblik 

på at opfylde de mål, der er nævnt i artikel 

2, og primært betjene de operationelle 

tjenester, der er nævnt i afsnit I, stk. 1, i 

denne artikel. Copernicus-

rumkomponenten omfatter følgende 

aktiviteter: 

 a) Levering af rumbaserede 

observationer, herunder: 

 i) færdiggørelse, vedligeholdelse og drift 

af dedikerede Copernicus-missioner, 

herunder missionstildeling til satellitter, 

overvågning og kontrol af satellitter samt 

modtagelse og behandling, arkivering og 

formidling af data og løbende kalibrering 

og validering 

 ii) in situ-data til kalibrering og validering 

af rumbaserede jordobservationer 

 iii) levering, arkivering og formidling af 

bidragende missionsdata til supplering af 

data fra dedikerede Copernicus-missioner 

 iv) vedligeholdelse af Copernicus-

ruminfrastrukturen 
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 b) Aktiviteter som respons på udviklingen 

i brugernes behov, herunder: 

 i) identifikation af huller i 

observationerne og specificering af nye 

rummissioner på grundlag af brugerkrav 

og eksisterende eller planlagt 

ruminfrastruktur 

 ii) udvikling, der sigter på at modernisere 

og supplere Copernicus-

rumkomponenten, herunder design og 

indkøb af nye forbedrede elementer i 

ruminfrastrukturen, herunder 

infrastruktur, som skal træde i tjeneste 

efter 2025; 

 c) bidrag til beskyttelse af satellitter mod 

risikoen for kollisioner gennem 

iværksættelsen af Europa-Parlamentets 

og Rådets beslutning (XXX) om oprettelse 

af et støtteprogram til rumovervågning og 

sporing. 

 Afsnit III – In situ-komponenten 

 In situ-komponenten af 

Copernicusprogrammet omfatter følgende 

aktiviteter: 

 a) koordinering og harmonisering af 

indsamlingen og leveringen af in situ-

data, levering af in situ-data til de 

operationelle tjenester, herunder 

tredjeparters in situ-data på internationalt 

plan 

 b) teknisk bistand til Kommissionen 

vedrørende tjenestekrav til in situ-

observationsdata 

 c) samarbejde med in situ-operatører for 

at fremme sammenhængen i 

udviklingsaktiviteter, der er knyttet til in 

situ-observationsinfrastrukturer og -net. 

 d) identificering og håndtering af huller i 

in situ-observationerne, som ikke kan 

udfyldes af eksisterende infrastruktur og 

netværk. 

 (Teknisk bemærkning: Artikel 5 og 6 

udgår) 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den finansieringsramme, 

Copernicusprogrammet tildeles for 

perioden 2014-2020, er på maksimalt 

3 786 mio. EUR i 2011-priser. 

1. Den maksimale bevilling til 

gennemførelse af Copernicusprogrammet 

og til dækning af risici i forbindelse med 

aktiviteterne i perioden 2014 – 2020 

beløber sig til EUR 3 786 millioner i 2011-

priser i overensstemmelse med [artikel 14] 

i Rådets forordning (EU) nr. [...]
13a

. Fra 

denne samlede bevilling fordeles 

driftsbevillinger til de særlige 

målsætninger, der er fastsat i artikel 2 

som følger: 

 a) levering af operationelle tjenester, jf. 

artikel 4, afsnit I, stk. 1, i 

overensstemmelse med brugernes behov 

[21 %] 

 b) levering af holdbar og pålidelig adgang 

til rumbaserede observationer [79 %]. 

 13a 
Rådets forordning (EU) nr. [...] om 

fastsættelse af den flerårige finansielle 

ramme for perioden 2014 – 2020. (EUT L 

...).  

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Såfremt det viser sig nødvendigt at 

afvige fra bevillingen til en særlig 

målsætning med mere end fem 

procentpoint, er Kommissionen beføjet til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21 for at 

ændre denne bevilling. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21 for at 

fastsætte de finansieringsprioriteter, der 

skal afspejles i arbejdsprogrammet. Den 

første delegerede retsakt skal vedtages 

senest den ...*. 

 

 *EUT: indsæt venligst datoen et år efter 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 
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Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den finansielle tildeling for 

Copernicusprogrammet kan også anvendes 

til at dække udgifter til forberedelses-, 

overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter, som er direkte 

nødvendige for forvaltningen af 

Copernicusprogrammet og opfyldelsen af 

dets målsætninger, herunder især 

undersøgelser, møder, informations- og 

kommunikationsaktiviteter, samt udgifter i 

tilknytning til it-net, der fokuserer på 

informationsbehandling og udveksling af 

data. Ressourcer tildelt til 

kommunikationsforanstaltninger i 

henhold til denne forordning kan også 

bidrage forholdsmæssigt til at dække den 

institutionelle kommunikation om 

Unionens politiske prioriteter. 

3. Den finansielle tildeling for 

Copernicusprogrammet kan også anvendes 

til at dække udgifter til forberedelses-, 

overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter, som er direkte 

nødvendige for forvaltningen af 

Copernicusprogrammet og opfyldelsen af 

dets målsætninger, herunder især 

undersøgelser, møder, informations- og 

kommunikationsaktiviteter, samt udgifter i 

tilknytning til it-net, der fokuserer på 

informationsbehandling og udveksling af 

data. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 EU-finansieringsformer 

 1. EU-finansiering kan antage følgende 

retlige former: 

 a) uddelegeringsaftaler 

 b) tilskud   

 c) offentlige indkøbsaftaler. 

 2. Der skal sikres reel konkurrence, 

gennemsigtighed og ligebehandling, når 

der ydes finansiering fra Unionen i 

overensstemmelse med forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 

 3. Kommissionen aflægger beretning til 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

tildeling af EU-midler og om 

evalueringsprocessen og resultaterne af 

de offentlige udbud og af de kontrakter, 

der indgås i henhold til nærværende 

artikel, efter indgåelse af kontrakterne. 

Begrundelse 

Af hensyn til klarhed og åbenhed overtager ændringsforslaget bestemmelserne i den tidligere 

GMES-forordning 911/2010. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens arbejdsprogram Kommissionens rolle 

1. Kommissionen vedtager et 

arbejdsprogram i henhold til artikel 84 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, 

1. Kommissionen har det overordnede 

ansvar for Copernicusprogrammet. Den 

fastlægger prioriteter og målsætninger for 

programmet og fører tilsyn med 

gennemførelsen, herunder især med 

omkostninger, tidsplan og resultater samt 
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stk. 3, i nærværende forordning. de sikkerhedsmæssige interesser i 

overensstemmelse med artikel 16, og giver 

medlemsstaterne og Europa-Parlamentet 

alle relevante oplysninger vedrørende 

programmet via en årlig rapport om 

resultaterne af  gennemførelsen. 

Rapporten skal omfatte oplysninger om 

risikoforvaltning, samlede omkostninger, 

årlige driftsomkostninger for de enkelte 

hoveddele af Copernicus-infrastrukturen, 

tidsplan, resultater og indkøb. Rapporten 

skal også gøres tilgængelig for 

Copernicus-udvalget. 

 2. Kommissionen udarbejder, vedtager og 

om nødvendigt ajourfører en langsigtet 

plan med tekniske beskrivelser for de i 

artikel 4, afsnit I, stk. 1, omhandlede 

tjenester. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter rådgivningsproceduren i 

artikel 20, stk. 3. I forbindelse med 

fordelingen af bevillingerne i henhold til 

det årlige arbejdsprogram tager 

Kommissionen i givet fald hensyn til den 

langsigtede plan. 

 3. Kommissionen samarbejder med 

medlemsstaterne for at forbedre 

udvekslingen af data og informationer 

mellem dem og øge mængden af data og 

informationer, som stilles til rådighed for 

Copernicus-programmet 

 4. Kommissionen kan vedtage 

foranstaltninger for at fremme 

konvergensen mellem medlemsstaterne i 

anvendelsen af Copernicus-data og -

informationer og deres adgang til 

teknologi og udvikling inden for 

jordobservation. Sådanne 

foranstaltninger må ikke forvride 

konkurrencen. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2. 

 5. Kommissionen forvalter på Unionens 

vegne og inden for sit kompetenceområde 

forbindelserne med tredjelande og 

internationale organisationer og 

varetager koordineringen af Copernicus-

programmet med aktiviteter på nationalt 

plan, EU-plan og internationalt plan. 
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 6. Kommissionen koordinerer 

medlemsstaternes bidrag med henblik på 

den operationelle levering af tjenester og 

den langsigtede tilgængelighed af data fra 

observationsinfrastrukturer, der er 

nødvendige for tjenesternes nuværende og 

fremtidige drift. 

 7. Kommissionen sikrer, at der er 

sammenhæng og konsekvens i 

Copernicus-programmet ved at skabe 

sammenhæng med de relevante EU-

politikker, -instrumenter, -programmer og 

–aktioner for at sikre, at de drager fordel 

af Copernicus-tjenesterne. 

 8. Kommissionen sørger for en konstant, 

gennemsigtig og regelmæssig inddragelse 

og høring af brugerne, der gør det muligt 

at identificere brugerbehov og føre tilsyn 

med tilfredsheden på EU-plan og 

nationalt plan. Med henblik herpå 

kontrollerer Copernicus-udvalget, som er 

omhandlet i artikel 20, stk. 1, en særlig 

Copernicus-infrastruktur for 

datadistribution baseret på et netværk af 

nationale/regionale knudepunkter, der 

arbejder for at garantere og koordinere 

distributionen af data. 

 9. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

21 om fastlæggelse af de datakrav, der er 

nødvendige for de operationelle tjenester, 

og træffer foranstaltninger med henblik 

på deres udvikling. 

 10. Kommissionen afsætter de finansielle 

midler til finansiering af 

Copernicusprogrammet. 

 11. Kommissionen træffer passende 

foranstaltninger til at sikre fuld deltagelse 

af private ressourcer til støtte af 

Copernicus-programmer, hvorved der 

muliggøres en stigning i midt- og 

downstreamsektorer. 

 12. Kommissionen fremmer et langsigtet 

stabilt investeringsmiljø og hører 

interesserede parter, når den træffer 

beslutning om at ændre produkter i både 

de data- og informationstjenester, der er 



 

 PE529.610/ 20 

 DA 

dækket af Copernicus-forordningen. 

 13. Kommissionen støtter en vidtrækkende 

informationskampagne for lokale 

myndigheder for Copernicus-data og -

tjenester, idet den f.eks. understreger 

deres betydning med henblik på territorial 

forvaltning og offentlige politikker. Inden 

for denne ramme bør der udfærdiges en 

fuldstændig oversigt over eksisterende 

EU-miljølovgivning, navnlig over 

direktiver som f.eks. INSPIRE eller 

luftkvalitet, til hvis gennemførelse lokale 

myndigheder har behov for Copernicus-

data. 

 14. Kommissionen vedtager et 

arbejdsprogram i henhold til artikel 84 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, 

stk. 3, i nærværende forordning. 

 (Teknisk bemærkning: Artikel 9 og 11 

udgår) 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 Den Europæiske Rumorganisations rolle 

 Kommissionen indgår i overensstemmelse 

med artikel 58, stk. 1, litra c) i forordning 

(EF, Euratom) nr. 966/2012 en 

uddelegeringsaftale med Den Europæiske 

Rumorganisation, som fastlægger de 

generelle betingelser for de opgaver, som 

Kommissionen skal overlade til Den 

Europæiske Rumorganisation med 

hensyn til: 

 a) konstruktion, udvikling og indkøb af 

Copernicus-rumkomponenten 

 b) definition af systemarkitekturen i 

rumkomponenten på grundlag af 



 

 PE529.610/ 21 

 DA 

brugerkrav 

 c) forvaltning af de midler, der 

administreres 

 d) overvågnings- og kontrolprocedurer. 

 e) tilrettelæggelse af en udbudsprocedure 

for overdragelse af driften af de 

dedikerede missioner til en passende 

enhed med undtagelse af missioner, der 

drives af EUMETSAT. 

 I overensstemmelse med artikel 60 i 

Finansforordningen (EU, Euratom) nr. 

966/2012 skal ESA, når det drejer sig om 

udviklingen af Copernicus-

rumkomponenten, fungere som 

ordregivende myndighed med kapacitet til 

at træffe beslutninger vedrørende 

gennemførelsen og koordineringen af de 

anskaffelsesopgaver, der er uddelegeret til 

agenturet. 

 2. En sådan uddelegeringsaftale skal 

forelægges Copernicus-udvalget til 

gennemsyn og skal meddeles Europa-

Parlamentet. 

 ESA giver Kommissionen systematiske 

oplysninger om planer, omkostninger og 

tidsplaner, som viser korrigerende 

indgreb, der skal foretages i tilfælde af 

afvigelse mellem de planlagte budgetter 

og udførelsen og tidsplanen. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 

— når dette er behørigt begrundet i 

foranstaltningens særlige karakter og et 

EU-organs specifikke ekspertise — 

overdrage gennemførelsen af opgaver, der 

er beskrevet i artikel 4, til kompetente EU-

organer. Sådanne organer er bl.a.: 

1. Kommissionen kan ved hjælp af 

uddelegeringsaftaler delvis eller fuldt ud - 

når dette er behørigt begrundet i 

foranstaltningens særlige karakter og et 

EU-organs specifikke ekspertise, mandat, 

drifts- og forvaltningskapacitet - overdrage 

gennemførelsen af opgaver, der er 

beskrevet i artikel 4, til følgende 

kompetente EU-organer og europæiske 
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agenturer og organisationer: 

a) Det Europæiske Miljøagentur (EEA) a) Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 

b) Det Europæiske Agentur for Forvaltning 

af det Operative Samarbejde ved EU-

medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) 

b) Det Europæiske Agentur for Forvaltning 

af det Operative Samarbejde ved EU-

medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) 

c) Det Europæiske 

Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) 

c) Det Europæiske 

Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) 

d) EU-satellitcentret (EUSC). d) EU-satellitcentret (EUSC) 

 da) Det Europæiske Center for 

Mellemfristede Vejrprognoser (ECMWF) 

 db) Det Europæiske GNSS-agentur 

(GSA). 

2. Ved valget af EU-organ tages der 

behørigt hensyn til 

omkostningseffektiviteten ved 

overdragelsen af de pågældende opgaver 

og indvirkningen på organets 

ledelsesstruktur samt dets finansielle og 

menneskelige ressourcer. 

2. Ved valget af EU-organ tages der 

behørigt hensyn til situationen på 

markedet og omkostningseffektiviteten ved 

overdragelsen af de pågældende opgaver 

og indvirkningen på organets 

ledelsesstruktur samt dets finansielle og 

menneskelige ressourcer. Disse EU-

agenturer og -organisationer kan åbne de 

aktiviteter, som de har fået uddelegeret, 

for konkurrence i overensstemmelse med 

principperne for offentlig udbud. 

3. Budgetgennemførelsesopgaver, der 

undtagelsesvis er overdraget til kompetente 

EU-organer i henhold til denne artikel, skal 

indgå i arbejdsprogrammet for sådanne 

EU-organ til orientering. 

3. Budgetgennemførelsesopgaver, der 

undtagelsesvis er overdraget til kompetente 

EU-organer i henhold til denne artikel, skal 

indgå i arbejdsprogrammet for sådanne 

EU-organ til orientering. 

4. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 

overdrage udviklingen af 

rumkomponenten som beskrevet i artikel 

5, litra b), til Den Europæiske 

Rumorganisation (ESA). 

 

5. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 

overdrage de operationelle opgaver i 

rumkomponenten som beskrevet i artikel 5, 

litra a), til ESA og Den Europæiske 

Organisation til Udnyttelse af 

Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT). 

5. Kommissionen skal delvis eller fuldt ud 

overdrage de operationelle opgaver i 

rumkomponenten som beskrevet i artikel 4, 

afsnit II, litra a), til ESA og Den 

Europæiske Organisation til Udnyttelse af 

Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT) i 

henhold til deres respektive ekspertise. 

6. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 

overdrage aktiviteterne i forbindelse med 

in situ-komponenten som beskrevet i 

artikel 6 til operatørerne af de tjenester, der 

er beskrevet i artikel 4. 

6. Kommissionen kan delvis eller fuldt ud 

overdrage aktiviteterne i forbindelse med 

in situ-komponenten som beskrevet i 

artikel 4, afsnit III, til operatørerne af de 

tjenester, der er beskrevet i afsnit I, stk. 1, i 
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nævnte artikel. 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tilsyn med operatører Offentlige indkøb 
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Forslag til forordning 

Artikel 13  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Klager over operatørers tildeling af 

kontrakter og tilskud i forbindelse med 

gennemførelsen af delegationsaftalen 

eller arbejdsprogrammet kan forelægges 

for Kommissionen. Sådanne klager må 

dog kun vedrøre forsætlig forsømmelse og 

grov uagtsomhed eller svig og kun 

indgives, efter at alle retsmidler mod 

operatøren er udtømt. 

Generelle bestemmelser, der finder 

anvendelse på offentlige indkøb 

 Generelle principper 

 1. Med forbehold af foranstaltninger, der 

er nødvendige for at beskytte Unionens 

væsentlige sikkerhedsinteresser eller den 

offentlige sikkerhed eller for at overholde 

Unionens eksportkontrolkrav, finder 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

især vedrørende de generelle principper 

om åben adgang og loyal konkurrence i 

hele den industrielle forsyningskæde, 

udbud på baggrund af gennemsigtig og 

rettidig information, klar meddelelse om 

gældende regler for offentlige indkøb, 

udvælgelses- og tildelingskriterier og 

andre relevante oplysninger, så der er lige 

vilkår for alle potentielle tilbudsgivere, 

anvendelse på Copernicus-programmet. 

 2. Ved indkøbsproceduren forfølges 

følgende mål af de ordregivende 
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myndigheder i deres udbud: 

 a) fremme en bred og åben deltagelse fra 

virksomhedernes side i hele Unionen, 

navnlig nytilkomne og SMV'er, bl.a. ved 

at tilskynde tilbudsgiverne til at anvende 

underentrepriser 

 b) undgåelse af eventuelt misbrug af 

markedsdominans og afhængighed af 

enkelte leverandører 

 c) udnyttelse af den offentlige sektors 

hidtidige investeringer og erfaringer samt 

virksomhedernes erfaringer og 

kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 

programmets indledende fase, samtidig 

med at det sikres, at konkurrencebaserede 

udbudsregler overholdes 

 d) anvendelse af flere leverandører, når 

det er hensigtsmæssigt, for at sikre en 

bedre overordnet kontrol med 

programmet, omkostningerne og 

tidsplanen 

 e) hensyntagen, når det er 

hensigtsmæssigt, til de samlede 

omkostninger i hele livscyklussen for det 

produkt, den tjeneste eller det arbejde, der 

er sendt i udbud, men ikke kun 

underkaste værdien omkostningshensyn. 

 Særlige bestemmelser 

 1. Sikring af rimelige konkurrencevilkår 

 Den ordregivende myndighed træffer de 

nødvendige foranstaltninger til sikring af 

ensartede konkurrencevilkår, når en 

virksomhed tidligere har deltaget i 

aktiviteter i tilknytning til aktiviteterne i 

udbuddet, og når dette: 

 a) kan medføre betydelige fordele for 

denne virksomhed for så vidt angår intern 

viden og således kan skabe bekymring om 

overholdelse af princippet om 

ligebehandling eller 

 b) påvirker de normale konkurrencevilkår 

eller den upartiskhed og objektivitet, som 

gælder ved tildeling eller opfyldelse af 

kontrakter. 

 Disse foranstaltninger må ikke hindre 
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loyal konkurrence eller bringe 

ligebehandling og fortroligheden af de 

informationer, der indsamles om 

virksomhederne, deres 

forretningsforbindelser og 

omkostningsstruktur, i fare. I den 

forbindelse tager foranstaltningerne 

hensyn til kontraktens art og 

bestemmelser. 

 2. Informationssikkerhed 

 I forbindelse med kontrakter, hvortil der 

anvendes eller kræves, og/eller som 

indeholder klassificerede oplysninger, 

anfører den ordregivende myndighed i 

udbudsdokumenterne alle nødvendige 

foranstaltninger og krav med henblik på 

at varetage sikkerheden af disse 

oplysninger på det krævede niveau. 

 3. Forsyningssikkerhed 

 Den ordregivende myndighed specificerer 

i udbudsdokumenterne sine krav i forhold 

til forsyningssikkerhed eller levering af 

tjenester til gennemførelse af kontrakten. 

 4. Kontrakter med betingede ordrer 

 a) Den ordregivende myndighed kan 

indgå en kontrakt med betingede ordrer. 

 b) En kontrakt med betingede ordrer 

består af en fast ordre, der ledsages af en 

budgetmæssig forpligtelse, som resulterer 

i et fast tilsagn om udførelse af det 

arbejde, de leverancer samt tjenester, der 

gælder for denne ordre, og en eller flere 

ordrer, der både budgetmæssigt og 

gennemførelsesmæssigt er betingede. I 

udbudsbetingelserne redegøres for de 

elementer, der gælder for kontrakter med 

betingede ordrer. Heri defineres navnlig 

kontraktens genstand, pris eller grundlag 

for beregning heraf og bestemmelser 

vedrørende præstation af bygge- og 

anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser 

for hver ordre. 

 c) Ydelserne i den faste del af kontrakten 

skal udgøre et samlet hele. Det samme 

gælder for ydelserne i forbindelse med 

hver betinget ordre, idet der tages hensyn 



 

 PE529.610/ 26 

 DA 

til ydelserne i alle foregående ordrer. 

 d) Hver betinget ordre gennemføres på 

grundlag af en afgørelse truffet af den 

ordregivende myndighed, som meddeles 

kontrahenten på de betingelser, der er 

fastsat i kontrakten. Hvis en betinget 

ordre bekræftes med forsinkelse eller ikke 

bekræftes, kan kontrahenten, hvis det er 

fastsat i kontrakten, og under de 

betingelser, kontrakten fastsætter, 

modtage godtgørelse i form af ventepenge 

eller skadeserstatning. 

 e) Når den ordregivende myndighed i 

forbindelse med en bestemt ordre 

konstaterer, at de i den pågældende ordre 

aftalte arbejder, varer eller tjenester ikke 

er gennemført, kan den kræve erstatning 

og ophæve kontrakten, hvis det 

foreskrives i kontrakten og i henhold til 

dens betingelser. 

 5. Kontrakter på regningsbasis 

 a) Den ordregivende myndighed kan 

vælge en kontrakt, der helt eller delvist 

indgås på regningsbasis, med en 

maksimal beløbsgrænse, og på de 

betingelser, der er fastsat i litra b). 

 Den pris, som skal betales for sådanne 

kontrakter, består af en godtgørelse af de 

samlede faktiske udgifter, som 

kontrahenten har afholdt i henhold til 

kontrakten, såsom udgifter til arbejdsløn, 

materialer, forbrugsmaterialer, 

anvendelse af udstyr og infrastrukturer, 

som kræves for at opfylde kontrakten. Til 

disse udgifter lægges enten et fast beløb, 

der dækker avancer og 

generalomkostninger eller et beløb, der 

dækker generalomkostninger, og en 

kontraktpræmie på basis af resultater og 

overholdelse af tidsplanen. 

 b) Den ordregivende myndighed kan 

vælge en kontrakt, der helt eller delvist 

indgås på regningsbasis, når det objektivt 

er umuligt præcist at angive en fast pris, 

og hvis det med rimelighed kan påvises, at 

en sådan fast pris ville blive unormalt høj 

på grund af usikkerhed i forbindelse med 
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kontraktens gennemførelse af følgende 

årsager: 

 i) kontrakten indeholder meget komplekse 

elementer eller omfatter anvendelse af ny 

teknologi, hvilket medfører betydelig 

teknisk usikkerhed eller 

 ii) de aktiviteter, som aftalen vedrører, 

skal af operationelle årsager indledes 

uden forsinkelse, selv om det endnu ikke 

er muligt at fastsætte en fast og endelig 

pris, eftersom der foreligger betydelige 

usikkerhedsmomenter, eller kontraktens 

gennemførelse delvist afhænger af 

gennemførelsen af andre kontrakter. 

 c) Prisloftet i kontrakter, der helt eller 

delvist indgås på regningsbasis, er det 

maksimale beløb, der kan udbetales. Det 

må kun overskrides i behørigt begrundede 

tilfælde, og hvis den ordregivende 

myndighed på forhånd har givet sit 

samtykke. 

 d) I dokumenterne vedrørende kontrakter, 

der helt eller delvist indgås på 

regningsbasis, angives følgende: 

 i) kontraktens art, dvs. at der er tale om en 

kontrakt, der helt eller delvist er indgået 

på regningsbasis, idet der er fastsat et 

prisloft 

 ii) i forbindelse med en kontrakt, der 

delvist indgås på regningsbasis, hvilke 

kontraktelementer der er omfattet af en 

refusion på regningsbasis 

 iii) prisloftet 

 iv) kriterier for tildeling, der navnlig skal 

gøre det muligt at vurdere rimeligheden af 

det foreløbige budget, hvilke 

omkostninger der er støtteberettigede, 

reglerne for beregning af disse 

omkostninger og den fortjeneste, der er 

nævnt i buddet 

 v) den type tillæg, som i henhold til stk. 1 

skal anvendes på udgifterne 

 vi) de bestemmelser og procedurer, der er 

afgørende for, om den bydendes anslåede 

omkostninger til kontraktens 
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gennemførelse er støtteberettigede i 

overensstemmelse med principperne i litra 

c) 

 vii) de regnskabsregler, som de bydende 

skal følge 

 viii) for kontrakter, der delvist er indgået 

på regningsbasis, og som skal konverteres 

til kontrakter med en fast og endelig pris, 

parametrene for denne konvertering. 

 e) Omkostninger, som er indgået af 

kontrahenten under gennemførelsen af en 

kontrakt, der helt eller delvist er indgået 

på regningsbasis, er kun støtteberettigede, 

hvis de: 

 i) reelt er afholdt i kontraktperioden, med 

undtagelse af udgifter til udstyr, 

infrastrukturer og immaterielle 

anlægsaktiver, der er nødvendige for 

kontraktens gennemførelse, og hvor op til 

den samlede købsværdi anses for at være 

støtteberettiget 

 ii) er anført i det anslåede budget, 

eventuelt ændret ved tillægskontrakter til 

den oprindelige kontrakt 

 iii) er nødvendige for kontraktens 

gennemførelse 

 iv) er afholdt i forbindelse med 

kontraktens gennemførelse og kan 

tilskrives denne 

 v) kan identificeres, kontrolleres og er 

registreret i kontrahentens regnskaber og 

fastlagt i overensstemmelse med de 

regnskabsstandarder, som er nævnt i 

udbudsbetingelserne og kontrakten 

 vi) opfylder kravene i den gældende 

skatte- og sociallovgivning 

 vii) ikke afviger fra betingelserne i 

kontrakten 

 viii) er rimelige og berettigede og 

overholder kravene til forsvarlig 

økonomisk forvaltning, navnlig med 

hensyn til økonomisk ansvarlighed og 

omkostningseffektivitet. 

 Kontrahenten er ansvarlig for registrering 

af sine omkostninger, korrekt bogføring 
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og yderligere dokumentation til påvisning 

af, at de omkostninger, der kræves 

dækket, er i overensstemmelse med 

principperne i nærværende artikel. De 

omkostninger, som ikke kan begrundes af 

kontrahenten, er ikke støtteberettigede, og 

ansøgningen om godtgørelse afvises. 

 f) Den ordregivende myndighed er 

ansvarlig for følgende opgaver med 

henblik på at sikre, at kontrakter, der 

indgås på regningsbasis, gennemføres 

korrekt: 

 i) den fastsætter det mest realistiske 

prisloft og sikrer tilstrækkelig fleksibilitet, 

således at der kan tages hensyn til de 

tekniske usikkerhedsfaktorer 

 ii) den konverterer kontrakter, der delvist 

indgås på regningsbasis, til 

fastpriskontrakter, så snart det under 

kontraktens gennemførelse er muligt at 

fastsætte en fast og endelig pris, og skal i 

denne forbindelse fastsætte parametrene 

for konvertering af kontrakter, der er 

indgået på regningsbasis, til endelige 

fastpriskontrakter 

 iii) den vedtager opfølgnings- og 

kontrolforanstaltninger, som navnlig 

omfatter en foreløbig oversigt over 

forventede udgifter 

 iv) den fastsætter passende principper, 

værktøjer og procedurer for 

gennemførelse af kontrakter, navnlig med 

henblik på at identificere og kontrollere, 

om de omkostninger, der er indgået af 

kontrahenten eller underkontrahenterne 

under gennemførelsen af kontrakten, er 

refusionsberettigede, og med henblik på 

anvendelse af tillægskontrakter til den 

pågældende kontrakt 

 v) den kontrollerer, at kontrahenten og 

underkontrahenterne følger de 

regnskabsstandarder, som er nævnt i 

kontrakten, og kravet om at fremlægge 

regnskabsbilag med beviskraft 

 vi) den sikrer løbende under hele 

kontraktens gennemførelse, at de 

principper, værktøjer og procedurer, som 
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er nævnt i nr. iv), er effektive. 

 6. Tillægskontrakter 

 Den ordregivende myndighed og 

kontrahenterne kan ændre kontrakten ved 

et tillæg, når alle nedenstående 

betingelser er opfyldt: 

 a) kontraktens genstand forbliver uændret 

 b) den økonomiske ligevægt i kontrakten 

forstyrres ikke 

 c) der indføres ikke betingelser, der, hvis 

de var fremgået af den oprindelige 

tildelingsprocedure, ville have gjort det 

muligt for andre tilbudsgivere end de 

oprindeligt antagne at deltage eller ville 

have gjort det muligt at acceptere et andet 

bud end det, som oprindeligt blev antaget. 

 7. Underentrepriser 

 a) Den ordregivende myndighed kræver, 

at tilbudsgiveren giver en del af 

kontrakten i underentreprise ved hjælp af 

konkurrencebaserede udbud på de 

relevante niveauer af underentreprise til 

andre virksomheder end dem, der tilhører 

tilbudsgiverens virksomhedsgruppe, 

navnlig til nytilkomne og SMV'er. 

 b) Den ordregivende myndighed 

udtrykker den krævede del af kontrakten, 

der skal gives i underentreprise, i en 

ramme fra en minimumsprocentsats til en 

maksimumsprocentsats. Når den 

ordregivende myndighed fastsætter disse 

procentsatser, skal den tage hensyn til, at 

sådanne procentsatser skal stå i forhold til 

kontraktens genstand og værdi, idet den 

tager hensyn til arten af den berørte 

erhvervssektor, herunder 

konkurrenceniveauet og det 

erhvervsmæssige potentiale. 

 c) Hvis tilbudsgiveren i sit tilbud angiver, 

at denne ikke agter at give nogen del af 

kontrakten i underentreprise eller give en 

mindre del end minimumsprocentsatsen i 

rammen i litra b) i underentreprise, 

meddeler han den ordregivende 

myndighed grundene hertil. Den 

ordregivende myndighed forelægger 
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Kommissionen disse oplysninger. 

 d) Den ordregivende myndighed kan 

afvise de underentreprenører, som er 

udvalgt af tilbudsgiveren under 

proceduren for tildeling af 

hovedkontrakten eller af den valgte 

leverandør under udførelse af kontrakten. 

Myndigheden begrunder afvisningen 

skriftligt, som under alle omstændigheder 

kun kan ske på grundlag af de kriterier, 

der fandt anvendelse ved udvælgelsen af 

tilbudsgiverne til hovedkontrakten. 
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Forslag til forordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Copernicusdata og -informationer gøres 

tilgængelige på en fuldstændig, åben og 

gratis basis, dog med følgende 

begrænsninger: 

Copernicusdata og -informationer gøres 

tilgængelige på en fuldstændig, åben og 

gratis basis, navnlig i katastrofesituationer 

og til udviklingsbistandsformål med 

forbehold af fuldstændig overholdelse af 

Unionens databeskyttelsespolitik og med 

følgende begrænsninger 

a) licensbetingelser knyttet til tredjeparts 

data og informationer 

a) licensbetingelser knyttet til tredjeparts 

data og informationer 

b) formater for formidling, karakteristika 

og distributionskanaler 

b) formater for formidling, karakteristika 

og distributionskanaler 

c) Unionens eller dens medlemsstaters 

sikkerhedsinteresser og eksterne 

forbindelser 

c) Unionens eller dens medlemsstaters 

sikkerhedsinteresser og eksterne 

forbindelser 

d) risiko for forstyrrelser, af 

sikkerhedsmæssige eller tekniske grunde, 

af det system, der producerer 

Copernicusdata og -informationer. 

d) risiko for forstyrrelser, af 

sikkerhedsmæssige eller tekniske grunde, 

af det system, der producerer 

Copernicusdata og -informationer. 

 Senest den 1. januar 2017 gennemgår 

Kommissionen i samråd med alle 

relevante interessenter denne datapolitiks 

indvirkning på det europæiske marked for 

data og tjenester. Om nødvendigt kan 

gennemgangen føre til en revision af 

datapolitikken. 
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 De eksisterende adgangsrettigheder til 

Copernicus Sentinel-data, som holdes af 

de stater, der deltager i ESA's GMES-

rumkomponentprogram, skal respekteres. 
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Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Samarbejdsaftaler med tredjelande og 

med internationale organisationer, 

kontrakter, aftaler om ydelse af tilskud og 

afgørelser om tilskud som følge af 

gennemførelsen af dette program skal 

udtrykkeligt give Kommissionen, 

Revisionsretten og OLAF beføjelse til at 

foretage sådanne revisioner og 

undersøgelser i overensstemmelse med 

deres respektive kompetencer, uden at 

dette griber ind i stk. 1, 2 og 3. 

4. Samarbejdsaftaler med tredjelande og 

med internationale organisationer, 

kontrakter, aftaler om ydelse af tilskud og 

afgørelser om tilskud som følge af 

gennemførelsen af dette program skal 

udtrykkeligt give Kommissionen, 

Revisionsretten og OLAF beføjelse til at 

foretage sådanne revisioner og 

undersøgelser i overensstemmelse med 

deres respektive kompetencer, uden at 

dette griber ind i stk. 1, 2 og 3. Europa-

Parlamentet underrettes om resultaterne 

af disse revisioner og undersøgelser. 
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Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionen eller et særligt udpeget organ 

eller fond skal være ejer af alle materielle 

og immaterielle aktiver, som skabes eller 

udvikles under Copernicusprogrammet i 

overensstemmelse med aftaler, som indgås 

med tredjeparter, når dette er relevant, med 

hensyn til eksisterende 

ejendomsrettigheder. 

1. Unionen eller et særligt udpeget organ 

skal være ejer af alle materielle og 

immaterielle aktiver, som skabes eller 

udvikles under Copernicusprogrammet i 

overensstemmelse med aftaler, som indgås 

med tredjeparter, når dette er relevant, med 

hensyn til eksisterende 

ejendomsrettigheder. 
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Forslag til forordning 

Artikel 19 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen kan bistås af 

repræsentanter for slutbrugerne, 

uafhængige eksperter, navnlig vedrørende 

sikkerhedsspørgsmål, og af repræsentanter 

for de relevante nationale myndigheder, 

især nationale rumagenturer, til at levere 

den nødvendige tekniske og videnskabelige 

ekspertise og brugerfeedback. 

1. Kommissionen kan bistås af et særligt 

organ (Brugerforummet), som består af 

repræsentanter for mellem- og 

slutbrugerne, uafhængige eksperter, 

navnlig vedrørende sikkerhedsspørgsmål, 

og af repræsentanter for de relevante 

nationale myndigheder, især 

nationale/regionale rumagenturer eller 

disses foreninger, til at levere den 

nødvendige tekniske og videnskabelige 

ekspertise og brugerfeedback. navnlig om 

identificering, definering og validering af 

brugerkrav; Andre interesserede parter 

kan indbydes som observatører. 

Brugerforummets formandskab varetages 

af Kommissionen, som også stiller 

sekretariat til rådighed. Brugerforummet 

vedtager sin forretningsorden. Europa-

Parlamentet, Rådet og Copernicus-

udvalget holdes fuldt ud informeret om 

dets aktiviteter. 
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Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med henblik på at fremme og lette 

både lokale myndigheders og SMV'ers 

anvendelse af jordobservationsteknologier 

bistås Kommissionen af et særligt netværk 

for distribution af Copernicus-data, 

herunder nationale og regionale organer, 

som kontrolleres af Copernicus-udvalget. 

 Repræsentanter for Den Europæiske 

Rumorganisation og for de operatører, 

der har fået overdraget opgaver under 

programmet, inddrages som observatører 

på vilkår, der fastsættes i udvalgets 

forretningsorden. 

 Internationale aftaler, der indgås af 

Unionen, kan indeholde bestemmelser 

om, at repræsentanter for tredjelande 
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eller internationale organisationer i givet 

fald kan deltage i arbejdet i Copernicus-

udvalget på vilkår, der fastsættes i 

udvalgets forretningsorden. 
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Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, og artikel 18, 

stk. 3, tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra den 1. januar 

2014. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 8, stk. 8, artikel 15, 

stk. 1, og artikel 18, stk. 3, tillægges 

Kommissionen i den tid, programmet 

varer. 
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Forslag til forordning 

Artikel 22 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 30. juni 2018 skal der 

udarbejdes en evalueringsrapport fra 

Kommissionen om opfyldelsen af målene 

for alle opgaver, der finansieres af 

Copernicusprogrammet med hensyn til 

deres resultater og virkninger, deres 

værdiforøgelse på europæisk plan og 

effektiviteten af anvendelsen af ressourcer. 

Nærmere bestemt skal evalueringen være 

rettet mod den fortsatte relevans af alle mål 

samt foranstaltningers bidrag til de mål, 

som er beskrevet i artikel 2 og 3. 

1. Senest den 1. januar 2017 skal der 

udarbejdes en evalueringsrapport fra 

Kommissionen om opfyldelsen af målene 

for alle opgaver, der finansieres af 

Copernicusprogrammet med hensyn til 

deres resultater og virkninger, deres 

værdiforøgelse på europæisk plan og 

effektiviteten af anvendelsen af ressourcer 

og eventuelle budgetoverskridelser. 

Nærmere bestemt skal evalueringen være 

rettet mod den fortsatte relevans af alle mål 

samt foranstaltningers bidrag til de mål, 

som er beskrevet i artikel 2, og til 

resultaterne af den organisatoriske 

struktur og anvendelsesområdet for de 

indsatte tjenester. Vurderingen skal 

omfatte en analyse af indvirkningen af 

artikel 14 på det europæiske marked for 

data og tjenester, og hvis det er relevant, 

skal den ledsages af forslag om ændring 

af denne forordning. Resultaterne af 

vurderingen danner grundlaget for 

Kommissionens forslag om revision af 
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forordningen, som fremsættes senest den 

1. januar 2020. 

 


