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_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
11.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Globālā vides un drošības novērošana 
(GMES) ir Zemes novērošanas iniciatīva, 
ko vada Savienība un ko īsteno partnerībā 
ar dalībvalstīm un Eiropas Kosmosa 
aăentūru (“EKA”). GMES sākotne ir 
meklējama 1998. gada maijā, kad iestādes, 
kuras iesaistītas kosmosa darbību izstrādē 
Eiropā, izdeva kopīgu deklarāciju, kas 
pazīstama kā “Baveno Manifesto”. 
Manifesto aicināja uz ilgtermiĦa 
apĦemšanos izstrādāt uz kosmosu balstītus 
vides novērošanas pakalpojumus, 
izmantojot un arī tālāk attīstot Eiropas 
prasmes un tehnoloăijas. Savienība 
2005. gadā izdarīja stratēăisku izvēli attīstīt 
neatkarīgu Eiropas Zemes novērošanas 
kapacitāti, lai varētu nodrošināt 
pakalpojumus vides un drošības jomās8, 
kādēĜ tika pieĦemta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 22. septembra Regula 
(ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES) un tās 

(1) Globālā vides un drošības novērošana 
(GMES) ir Zemes novērošanas iniciatīva, 
ko vada Savienība un ko īsteno partnerībā 
ar dalībvalstīm un Eiropas Kosmosa 
aăentūru (“EKA”). GMES sākotne ir 
meklējama 1998. gada maijā, kad iestādes, 
kuras iesaistītas kosmosa darbību izstrādē 
Eiropā, izdeva kopīgu deklarāciju, kas 
pazīstama kā “Baveno Manifesto”. 
Manifesto aicināja uz ilgtermiĦa 
apĦemšanos izstrādāt uz kosmosu balstītus 
vides monitoringa pakalpojumus, 
izmantojot un arī tālāk attīstot Eiropas 
prasmes un tehnoloăijas. Savienība 
2005. gadā izdarīja stratēăisku izvēli kopā 
ar EKA attīstīt neatkarīgas Eiropas Zemes 
novērošanas spējas, lai varētu nodrošināt 
pakalpojumus vides un drošības jomās8, 
kādēĜ tika pieĦemta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 22. septembra Regula 
(ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES) un tās 
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sākotnējām darbībām (2011.–2013.)9. sākotnējām darbībām (2011.–2013.)9. 

__________________ __________________ 
8 COM(2005) 565 galīgā redakcija, 
2005. gada 10. novembris. 

8 COM(2005) 565 galīgā redakcija, 
2005. gada 10. novembris. 

9 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp. 9 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp. 

Pamatojums 

Kopš izveidošanas GMES bija kopīga ES un EKA programma, kuru vadīja ES. Apmēram 60 % 
visu ieguldījumu kosmosa nozarē līdz šim tika finansēti ar EKA starpniecību. 
 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai varētu īstenot mērėus, programmai 
Copernicus ir jāpaĜaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. TādēĜ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērėis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaĦā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu. 

(9) Lai varētu īstenot mērėus, programmai 
Copernicus būtu jāizmanto Savienības 
autonomas spējas veikt novērojumus no 
kosmosa un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai būtu jāizmanto 
pieejamie in situ dati, kurus sniedz tieši 
dalībvalstis. Ciktāl iespējams, programmā 
Copernicus būtu jāizmanto spējas veikt 
novērojumus no kosmosa un dalībvalstu 
pakalpojumi. Programmā būtu jāizmanto 
arī Eiropas komerciālo iniciatīvu spējas, 
tādējādi veicinot dzīvotspējīgas 
komerciālās kosmosa nozares attīstību 
Eiropā. Turklāt Eiropas Datu pārraides 
satelītu sistēmas pieejamība Copernicus 
Sentinel satelītiem paātrinās datu pārraidi 
un tādējādi vēl vairāk uzlabos to iespējas, 
apmierinot lietotāju aizvien lielāko 
pieprasījumu pēc gandrīz reāllaika 
datiem. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponenta pareizas darbības, 
pastāvīgas pieejamības un drošības. 
Vislielākais drauds Copernicus kosmosa 
komponentam ir aizvien pieaugošais risks 
sadurties ar citiem satelītiem un kosmosā 
esošajām atlūzām. TādēĜ programmai 
Copernicus būtu jāatbalsta darbības, kuru 
mērėis ir samazināt šādus riskus, it īpaši, 
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kopā ar Eiropas Ăeostacionārās 
navigācijas pārklājuma dienestu 
(EGNOS) / Eiropas navigācijas satelītu 
sistēmu (Galileo), neapdraudot to pilnīgu 
funkcionalitāti, jāsniedz lielākais 
iespējamais ieguldījums programmā, kas 
izveidota saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu [XXX], ar ko izveido 
Kosmosa novērošanas un izsekošanas 
atbalsta programmu. Lai maksimāli 
veicinātu Eiropas kosmosa un 
pakalpojumu nozares attīstību un iegūtu 
labāko cenas un vērtības attiecību un 
izpildes rezultātus programmas 
Copernicus izstrādes procesā, būtu 
jāpiemēro publiskā iepirkuma principi, 
līgumiem vajadzētu būt piemērotā apjomā 
un būtu jāizmanto apakšlīgumi. 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
10. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Maksimālie finanšu līdzekĜi, kas 
nepieciešami Copernicus darbībām (2014.–
2020. gadā) ir EUR 3 786 miljoni 
2011. gada cenās, kas piešėirti atsevišėā 
budžeta nodaĜā Savienības vispārējā 
budžeta 1.a kategorijas 2. sadaĜā. Personāla 
un administratīvie izdevumi, kas Komisijai 
rodas, koordinējot programmu Copernicus, 
ir jāsedz no Savienības budžeta. 

(10) Maksimālie finanšu līdzekĜi, kas 
nepieciešami programmas Copernicus 
darbībām (2014.–2020. gadā), ir 
EUR 3 786 miljoni 2011. gada cenās, kas 
piešėirti atsevišėā budžeta nodaĜā 
Savienības vispārējā budžeta 
1.a kategorijas 2. sadaĜā. Personāla un 
administratīvie izdevumi, kas Komisijai 
rodas, koordinējot programmu Copernicus, 
būtu jāsedz no Savienības budžeta. Ja 
radīsies neparedzētas papildu finansiālās 
saistības, Savienības ieguldījumu 
nevajadzētu palielināt uz citu programmu 
rēėina, un tālab tas būtu jāpalielina, 
izmantojot rezervi, ko nodrošina starpība 
starp DFS maksimālo summu un pašu 
resursu maksimālo summu. Lai panāktu 
maksimālus rezultātus un izmantotu 
zināšanas un lietpratību, kas iegūta 
programmas īstenošanas posmos, 
turpmākās plānošanas vajadzībām būtu 
jāmeklē jauni organizatoriski modeĜi, 
piemēram, kopīga kosmosa tehnoloăiju 
iniciatīva un daudzgadu finanšu plāns, 
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kas izstrādāts kopā ar Eiropas Investīciju 
banku un nodrošina visu dalībvalstu 
ilgtermiĦa ekonomiskas saistības. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
10.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Skaidrības labad un lai sekmētu 
izmaksu kontroli, programmas 
Copernicus finansējums būtu jāsadala 
vairākās kategorijās saskaĦā ar 
konkrētiem šajā regulā noteiktajiem 
mērėiem. Komisijai būtu jādeleăē 
pilnvaras pieĦemt aktus saskaĦā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz finansējuma 
pārdalīšanu no viena konkrēta mērėa 
citam gadījumos, kad novirze pārsniedz 
piecus procentpunktus, un to 
finansēšanas prioritāšu noteikšanu, kuras 
jāatspoguĜo darba programmās. 

 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiĦu, kā arī saistībā ar 
piekĜuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiĦas sistēma ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju. 

(13) Programmas Copernicus starptautiskā 
dimensija ir īpaši būtiska saistībā ar datu 
un informācijas apmaiĦu, kā arī saistībā ar 
piekĜuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiĦas sistēma ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju, bet jāpārliecinās, ka 
tiek nodrošināta pienācīga tās 
informācijas un datu aizsardzība, ar ko 
notiek apmaiĦa šīs sistēmas ietvaros. 

Pamatojums 

Referents ar šo grozījumu ievieš savstarpības prasību. Taču pastāv risks, ka šis termins, ja tam 
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ir būtiska politiska ietekme, var radīt sarežăījumus un interpretācijas dažādību. Tāpēc tekstā to 
mēăināts aizstāt ar juridiski atbilstošākiem terminiem. 
 
 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Komisijai būtu jāuzĦemas vispārēja 
atbildība par programmu Copernicus. Tai 
būtu jādefinē prioritātes un mērėi un 
jānodrošina vispārēja programmas 
koordinēšana un uzraudzība. 

(16) Komisijai būtu jāuzĦemas vispārēja 
atbildība par programmu Copernicus. Tai 
būtu vispirms skaidri jādefinē prioritātes 
un mērėi un jānodrošina vispārēja 
programmas koordinēšana un uzraudzība. 
Tas nozīmē, ka vajadzētu arī iekĜaut 
īpašus pasākumus, lai palielinātu 
sabiedrības izpratni par to, cik kosmosa 
programmas ir nozīmīgas un kā tās 
ietekmē visas mūsu ikdienas dzīves jomas. 
Komisijai būtu laikus jāsniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei visa vajadzīgā 
informācija, kas ir saistīta ar programmu. 

Pamatojums 

Pareiza sabiedrības izpratne un atbalsts ir svarīgi finansējuma piešėiršanas pamatojumam un 
ar kosmosa programmām saistīto produktu sekmēšanai. 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) ĥemot vērā Copernicus partnerības 
dimensiju un lai izvairītos no tehnisko 
īpašo zināšanu dublēšanās, programmas 
īstenošana būtu jādeleăē iestādēm, kurām 
ir atbilstīga tehniskā un profesionālā spēja. 

(17) ĥemot vērā programmas Copernicus 
partnerības dimensiju un lai izvairītos no 
tehniskās lietpratības dublēšanās, 
programmas īstenošana būtu jādeleăē 
vienībām, kurām ir atbilstīga tehniskā un 
profesionālā spēja, piemēram, Eiropas 
GNSS aăentūrai (GSA), kura ciešā 
sadarbībā ar Zemes novērošanas izcilības 
centriem varētu uzĦemties aktīvu lomu, 
turpmāk īstenojot programmu 
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Copernicus. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
18. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Īstenojot programmu Copernicus, ja 
tas ir pienācīgi pamatots ar darbības īpašo 
būtību un Savienības iestādes īpašajām 
zināšanām, Komisija var paĜauties uz 
kompetentām Savienības aăentūrām, 
piemēram, Eiropas Vides aăentūru (EVA), 
Eiropas Aăentūru operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (FRONTEX), Eiropas 
Jūras drošības aăentūru (EMSA), Eiropas 
Savienības Satelītcentru (EUSC), vai 
jebkuru citu attiecīgu iestādi, kura 
potenciāli atbilst deleăēšanai saskaĦā ar 
58. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam12. Izvēloties 
Savienības iestādi, pienācīgi Ħem vērā 
rentabilitāti, ko gūs, uzticot šos 
uzdevumus, un ietekmi uz iestādes 
pārvaldības struktūru, finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem. 

(18) Īstenojot programmu Copernicus, ja 
tas ir pienācīgi pamatots ar darbības īpašo 
būtību un Savienības iestādes lietpratību, 
Komisija var paĜauties uz kompetentām 
Savienības aăentūrām, piemēram, Eiropas 
Vides aăentūru (EVA), Eiropas Aăentūru 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām 
(FRONTEX), Eiropas Jūras drošības 
aăentūru (EMSA), Eiropas GNSS 
aăentūru (GSA), Eiropas Savienības 
Satelītcentru (EUSC), vai jebkuru citu 
attiecīgu struktūru, kura potenciāli atbilst 
deleăēšanai saskaĦā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/201212 58. pantu. Izvēloties 
Savienības struktūru, pienācīgi Ħem vērā 
rentabilitāti, ko gūs, uzticot šos 
uzdevumus, un ietekmi uz struktūras 
pārvaldības struktūru, finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem. 

__________________ __________________ 
12 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 12 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

 
 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
19. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai varētu ilgtermiĦā sasniegt 
Copernicus mērėi, ir jākoordinē dažādu 
Copernicus iesaistīto partneru darbības un 
jāizstrādā, jāveido un jāizmanto 
pakalpojumu un novērošanas kapacitāte, 
kas atbilst lietotāju pieprasījumam. Saistībā 
ar šo komitejai būtu jāpalīdz Komisijai 
nodrošināt Savienības, dalībvalstu un 
starpvaldību aăentūru ieguldījumu 
Copernicus koordinēšanu, vislabākajā 
iespējamajā veidā izmantojot esošo spēju 
un apzinot trūkumus, kuri jānovērš 
Savienības līmenī. Tāpat tai būtu jāpalīdz 
Komisijai uzraudzīt vienmērīgu 
Copernicus īstenošanu. 

(19) Lai varētu ilgtspējīgi sasniegt 
programmas Copernicus mērėi, ir 
jākoordinē dažādu tajā iesaistīto partneru 
darbības un jāizstrādā, jāievieš un 
jāizmanto pakalpojumu un novērošanas 
spējas, kas atbilst lietotāju pieprasījumam. 
Saistībā ar šo komitejai būtu jāpalīdz 
Komisijai nodrošināt Savienības, 
dalībvalstu, privātā sektora un starpvaldību 
aăentūru ieguldījumu programmā 
Copernicus koordinēšanu, vislabākajā 
iespējamajā veidā izmantojot esošo spēju 
un apzinot trūkumus, kuri jānovērš 
Savienības līmenī. Tāpat tai būtu jāpalīdz 
Komisijai uzraudzīt vienmērīgu 
programmas Copernicus īstenošanu. 

 
 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
19.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Programmā Copernicus būtu 
jāievēro Savienības noteikumi par 
publisko iepirkumu un vispirms jātiecas 
nodrošināt vislabāko cenas un vērtības 
attiecību, kontrolēt izmaksas, mazināt 
riskus, uzlabot efektivitāti un mazināt 
atkarību no viena piegādātāja. Visās 
dalībvalstīs būtu jānodrošina atvērta 
piekĜuve un godīga konkurence visā 
nozares piegādātāju ėēdē, piedāvājot 
līdzsvarotu dalību visu līmeĦu nozares 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzĦēmumiem (MVU) un mazo 
un vidējo sistēmu integrētājiem. Būtu 
jāizvairās no iespējamas dominējošā 
stāvokĜa Ĝaunprātīgas izmantošanas vai 
ilgstošas atkarības no viena piegādātāja, 
jo tā rezultātā pakalpojumi kĜūtu dārgāki 
un ilgtermiĦā programma Copernicus 
nebūtu ilgtspējīga. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
1. pants – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Priekšmets Priekšmets un darbības joma 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
1. pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Zemes 
novērošanas programma ar nosaukumu 
“Copernicus” un paredzēti noteikumi tās 
īstenošanai. 

Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Zemes 
novērošanas un monitoringa programma 
ar nosaukumu “Copernicus” un paredzēti 
noteikumi tās ieviešanai, darbībai un 
izmantošanai. 

 Programma Copernicus nodrošina GMES 
programmā izveidoto darbību 
nepārtrauktību un tajā ir: 

 a) pakalpojumu komponents, kas 
nodrošina piekĜuvi informācijai šādās 
jomās: atmosfēras monitorings, klimata 
pārmaiĦu monitorings, ārkārtas situāciju 
pārvaldība, zemes monitorings, jūras 
monitorings un drošība; 

 b) kosmosa komponents, kas a) punktā 
minētajās pakalpojumu jomās nodrošina 
ilgtspējīgus novērojumus no kosmosa; 

 c) in situ komponents, kas a) punktā 
minētajās pakalpojumu jomās nodrošina 
saskaĦotu piekĜuvi novērojumiem, 
izmantojot gaisa, jūras un sauszemes 
iekārtas, tostarp bezpilota iekārtas, kā arī 
novērojumu no kosmosa kalibrēšanas un 
validēšanas pakalpojumus. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
2. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Vispārējie mērėi Mērėi 

1. Programma Copernicus veicina šādu 
vispārējo mērėu sasniegšanu: 

1. Copernicus veicina šādu vispārīgo 
mērėu sasniegšanu: 

(a) vides aizsardzība un atbalsta 
nodrošināšana civilajai aizsardzībai un 
drošības centieniem; 

(a) monitorings un vides aizsardzība un 
atbalsta nodrošināšana civilajai 
aizsardzībai un civilajiem drošības 
centieniem; 

(b) atbalsts izaugsmes stratēăijai “Eiropa 
2020”, veicinot gudras, ilgtspējīgas un 
iekĜaujošas izaugsmes mērėus; it īpaši tā 
sekmēs ekonomisko stabilitāti un izaugsmi, 
veicinot komerciālos pielietojumus. 

(b) atbalsts izaugsmes stratēăijai 
“Eiropa 2020”, veicinot gudras, 
ilgtspējīgas un iekĜaujošas izaugsmes 
mērėus; it īpaši tā sekmē ekonomisko 
stabilitāti un izaugsmi, veicinot brīvu datu 
apmaiĦu un komerciālos pielietojumus. Tā 
veicina arī spēcīgas un līdzsvarotas 
kosmosa nozares attīstību visā Savienībā, 
vienlaikus saglabājot tās konkurētspēju 
starptautiskā līmenī, maksimāli palielinot 
iespējas Eiropas uzĦēmumiem izstrādāt 
un nodrošināt inovatīvas galvenās 
tehnoloăijas un pakalpojumus un 
panākot, ka Savienībai ir neatkarīga 
piekĜuve zināšanām vides jomā. 

 2. Lai sasniegtu 1. punktā izklāstītos 
vispārīgos mērėus, programmai 
Copernicus ir šādi konkrēti mērėi: 

2. Oriăinālie dati un informācija, kas 
radīta, veicot novērošanu no kosmosa, kā 
arī tā, kas iegūta no pieejamajiem in-situ 
datiem (“Copernicus dati un 
informācija”), ir rūpīga un drošticama, 
tiek piegādāta ilgtermiĦā un ilgtspējīgi un 
atbilst Copernicus lietotāju kopienu 
prasībām. PiekĜuve šiem datiem ir pilnīga, 
atvērta un bez maksas, saskaĦā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti šajā regulā 
vai pamatojoties uz to. 

(a) ilgtermiĦā, nepārtraukti un ilgtspējīgi 
piegādāt pareizus un drošticamus datus 
un informāciju, kas atbilst prasībām, ko 
izvirzījušas Copernicus lietotāju kopienas, 
kas ir definētas kā tādas, kurās ietilpst 
Eiropas, valsts, reăionālās vai vietējās 
vienības, kam ir uzticēta 4. pantā minēto 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
jomas noteikšana, īstenošana, izpilde vai 
monitorings, valdības aăentūras, 
universitātes, pētniecības institūti un 
komerciālie un privātie lietotāji; 
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3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reăionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā. 

 

 (b) nodrošināt ilgtspējīgu un drošticamu 
piekĜuvi datiem un informācijai no 
kosmosa, izmantojot Savienības 
autonomas Zemes novērošanas spējas, 
kurām ir atbilstīgas tehniskās 
specifikācijas un kuru pamatā ir esošie 
Eiropas un valstu līdzekĜi un spējas, 
vajadzības gadījumā tos papildinot; 

4. Šā panta 1. punktā minēto mērėu 
sasniegšanu vērtē pēc šādiem rezultātu 
rādītājiem: 

3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto mērėu 
sasniegšanu vērtē pēc šādiem rezultātu 
rādītājiem: 

(a) dati un informācija, kas darīta pieejama 
saskaĦā ar attiecīgajām pakalpojuma 
līmeĦa nodrošināšanas prasībām attiecībā 
uz vidi, civilo aizsardzību un drošību; 

(a) dati un informācija, kas darīta pieejama 
saskaĦā ar attiecīgajām pakalpojuma 
līmeĦa nodrošināšanas prasībām attiecībā 
uz vidi, civilo aizsardzību un drošību; 

 (b) kosmosa īpaši paredzētās 
infrastruktūras izveides pabeigšana 
saistībā ar izvietotajiem satelītiem un to 
radītajiem datiem, Ħemot vērā pieejamos 
līdzekĜus; 

 (c) programmas Copernicus datu un 
informācijas pieprasījums, ko vērtē pēc 
lietotāju skaita, datu un informācijas, 
kam piekĜūts, apjoma, kā arī pēc 
izplatīšanas apjoma Savienības iestādēs, 
valstu, reăionu vai vietējo pašpārvalžu 
iestādēs un struktūrās; 

 (d) programmas Copernicus datu un 
informācijas izmantošana Savienības 
iestādēs un struktūrās, valsts, reăionu un 
vietējās iestādēs, pētniecības 
organizācijās, starptautiskās organizācijās 
un privātās vienībās, lietotāju 
izmantošanas un apmierinātības līmenis 
un ieguvumi Savienības pilsoĦiem; 

(b) Eiropas lejupējo operatoru izplatība 
tirgū un konkurētspēja. 

(e) izplatība tirgū, jaunu tirgu radīšana un 
konkurētspēja. 

 (Tehniska piezīme –– 3. pants tiek svītrots.) 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
4. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Copernicus pakalpojumu darbības joma Programmas Copernicus darbība 

 I iedaĜa. Pakalpojumi 

Copernicus pakalpojumi, kā minēts 
3. panta 1. punktā, ir šādi. 

 

1. Darbības pakalpojumi: 1. Programmas Copernicus pakalpojumi 
ietver: 

(a) atmosfēras novērošanas pakalpojumi 
nodrošina informāciju par gaisa kvalitāti 
Eiropas mērogā un par atmosfēras ėīmisko 
sastāvu globālā mērogā; tie jo īpaši sniedz 
informāciju gaisa kvalitātes novērošanas 
sistēmām vietējā līdz valsts līmenī, un tiem 
būtu jāveicina atmosfēras ėīmiskā sastāva 
rādītāju novērošana; 

(a) atmosfēras monitoringa pakalpojumus, 
kas nodrošina informāciju par gaisa 
kvalitāti Eiropas mērogā un par atmosfēras 
ėīmisko sastāvu globālā mērogā, īpašu 
uzmanību pievēršot mežaudzes vainagu 
klājiem; tie jo īpaši sniedz informāciju, 
proti, par temperatūras amplitūdu, gaisa 
kvalitātes monitoringa sistēmām vietējā 
līdz valsts līmenī, un tiem būtu jāveicina 
atmosfēras ėīmiskā sastāva rādītāju 
monitorings; 

(b) jūras vides novērošanas pakalpojumi 
sniedz informāciju par okeāna un jūras 
ekosistēmas stāvokli un fizisko dinamiku 
pasaules okeānu un Eiropas reăionu 
teritorijās; 

(b) jūras vides monitoringa pakalpojumi 
sniedz informāciju par okeāna un jūras 
ekosistēmas stāvokli un fizisko dinamiku 
pasaules okeānu, polārajās un Eiropas 
reăionu teritorijās, īpašu uzmanību 
pievēršot atkritumu plūsmām; 

(c) zemes novērošanas pakalpojums 
nodrošina informāciju, atbalstot globāla 
līdz vietēja mēroga bioloăiskās 
daudzveidības, augsnes, ūdens, mežu un 
dabas resursu vides monitoringu, kā arī 
vides, lauksaimniecības, attīstības, 
enerăētikas, pilsētu plānošanas, 
infrastruktūru un transporta politikas 
virzienu vispārēju īstenošanu; 

(c) zemes novērošanas pakalpojums 
nodrošina informāciju, atbalstot globāla 
līdz vietēja mēroga bioloăiskās 
daudzveidības, augsnes, ūdens, kriosfēras, 
mežu, lauksaimniecisko darbību un dabas 
resursu vides monitoringu, kā arī vides, 
lauksaimniecības, attīstības, enerăētikas, 
pilsētu plānošanas, infrastruktūru un 
transporta politikas virzienu vispārēju 
īstenošanu; 

(d) klimata pārmaiĦu novērošanas 
pakalpojums nodrošina informāciju, lai 
palielinātu zināšanu bāzi pielāgošanās un 

(d) klimata pārmaiĦu monitoringa 
pakalpojums nodrošina informāciju, lai 
palielinātu zināšanu bāzi pielāgošanās un 
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mazināšanas politikas atbalstam; it īpaši tas 
veicina būtisko klimata rādītāju 
nodrošināšanu, klimata analīzes un 
prognozes laika un kosmosa mērogā 
saistībā ar pielāgošanas un mazināšanas 
stratēăijām dažādām Savienības nozaru un 
sabiedriskā labuma jomām; 

mazināšanas politikas atbalstam; it īpaši tas 
veicina būtisko klimata rādītāju 
nodrošināšanu, klimata analīzes un 
prognozes laika un kosmosa mērogā 
saistībā ar pielāgošanas un mazināšanas 
stratēăijām dažādām Savienības nozaru un 
sabiedriskā labuma jomām; 

(e) reaăēšanas ārkārtas situācijās 
pakalpojums nodrošina informāciju 
ārkārtas reaăēšanai saistībā ar dažāda veida 
katastrofām, tostarp meteoroloăiskiem 
apdraudējumiem, ăeofizikāliem 
apdraudējumiem, apzinātām un nejaušām 
cilvēka izraisītām katastrofām un citām 
humanitārajām katastrofām, kā arī 
profilakses, sagatavotības, reaăēšanas un 
atjaunošanas darbībām; 

(e) reaăēšanas ārkārtas situācijās 
pakalpojums nodrošina informāciju 
ārkārtas reaăēšanai saistībā ar dažāda veida 
katastrofām, tostarp meteoroloăiskiem 
apdraudējumiem, ăeofizikāliem 
apdraudējumiem, apzinātām un nejaušām 
cilvēka izraisītām katastrofām un citām 
humanitārajām katastrofām, kā arī 
profilakses, sagatavotības, reaăēšanas un 
atjaunošanas darbībām; 

(f) drošības pakalpojums nodrošina 
informāciju, sniedzot atbalstu drošības 
problēmām Eiropā, uzlabojot novēršanas, 
sagatavotības un reaăēšanas spēju krīžu 
gadījumos, it īpaši saistībā ar robežu un 
jūras vides novērošanu, kā arī atbalsta 
Savienības ārējo darbību, nosakot un 
uzraugot starpreăionu drošības 
apdraudējumus, risku novērtēšanu un 
agrīnās brīdināšanas sistēmas, pierobežas 
zonu kartēšanu un novērošanu. 

(f) drošības pakalpojums nodrošina 
informāciju, sniedzot atbalstu drošības 
problēmām Eiropā, uzlabojot novēršanas, 
sagatavotības un reaăēšanas spēju krīžu 
gadījumos, it īpaši saistībā ar robežu un 
jūras vides novērošanu, kā arī atbalsta 
Savienības ārējo darbību, nosakot un 
uzraugot starpreăionu drošības 
apdraudējumus, risku novērtēšanu un 
agrīnās brīdināšanas sistēmas, pierobežas 
zonu kartēšanu un monitoringu. 

 Nevienam no šiem pakalpojumiem netiek 
piešėirta prioritāte. Pakalpojumus veic 
saskaĦā ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, pilnībā 
ievērojot valsts pašreizējās pilnvaras. 
TādēĜ tie Ĝauj attīstīt decentralizētus, 
izmaksu ziĦā izdevīgus lejupējus 
pakalpojumus, kuros attiecīgā gadījumā 
Eiropas līmenī integrē dalībvalstu esošos 
kosmosa, in situ un atsauces datus un 
kapacitāti, lai izvairītos no dublēšanās. 

2. Izstrādes darbības ir saistītas ar darbības 
pakalpojumu kvalitātes un izpildījuma 
uzlabošanu, ieskaitot to izvērtēšanu un 
pielāgošanu, un izvairīšanos no darbības 
riskiem vai to mazināšanu. 

2. Lai nodrošinātu šīs iedaĜas 1. punktā 
minēto pakalpojumu attīstību un to 
izmantošanu publiskajā sektorā, veic arī 
šādas darbības: 
 

 a) izstrādes darbības, kuru mērėis ir 
darbības pakalpojumu kvalitātes un 
izpildījuma uzlabošana, ieskaitot to 
attīstību un pielāgošanu, un izvairīšanos no 
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darbības riskiem vai to mazināšanu; 

3. Atbalsta darbības ietver pasākumus, kas 
veicina to, ka lietotāji izmanto darbības 
pakalpojumus un lejupējos pielietojumus, 
kā arī saziĦas un izplatīšanas darbības. 

b) atbalsta darbības, kas ietver pasākumus, 
kuri veicina programmas Copernicus 
darbības pakalpojumu izmantošanu, 
tostarp saziĦas un izplatīšanas darbības, 
standarta procedūru un rīku izstrādi, lai 
iekĜautu programmas Copernicus datus 
un informāciju lietotāju darba plūsmās: 

 i) ko izmanto valsts iestādes, kurām ir 
uzticēta sabiedrisko pakalpojumu vai 
politikas noteikšana, īstenošana, izpilde 
vai uzraudzība jomās, kas minētas šīs 
iedaĜas 1. punktā, 

 ii) ko izmanto citi lietotāji un 
lejupstraumes lietojumprogrammas, 

 iii) ko izmanto GNSS aăentūra (GSA) 
sadarbībā ar Zemes novērošanas izcilības 
centriem. 

  II iedaĜa. Kosmosa komponents 

 Programmas Copernicus kosmosa 
komponents nodrošina novērojumus no 
kosmosa, lai īstenotu 2. pantā minētos 
mērėus, un tā pamatā ir galvenokārt 
darbības pakalpojumi, kas minēti šā panta 
I iedaĜas 1. punktā. Programmas 
Copernicus kosmosa komponentā ir 
iekĜautas turpmāk minētās darbības: 

 a) novērojumu no kosmosa 
nodrošināšana, tostarp: 

 i) programmas Copernicus speciālo misiju 
pabeigšana, uzturēšana un darbība, 
ietverot satelītu uzdevumu noteikšanu, 
satelītu novērošanu un kontroli, datu 
uztveršanu un apstrādi, arhivēšanu un 
izplatīšanu, kā arī pastāvīgu kalibrēšanu 
un validēšanu, 

 ii) in situ datu nodrošināšana novērojumu 
no kosmosa kalibrēšanai un validēšanai, 

 iii) atbalsta misiju datu, kuri papildina 
programmas Copernicus speciālo misiju 
datus, nodrošināšana, arhivēšana un 
izplatīšana, 

 iv) programmas Copernicus kosmosa 
infrastruktūras uzturēšana; 
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 b) darbības, reaăējot uz aizvien jaunām 
lietotāju vajadzībām, tostarp: 

 i) novērošanas trūkumu apzināšana un 
jaunu kosmosa misiju konkretizēšana, 
pamatojoties uz apstiprinātām lietotāju 
prasībām un esošo vai plānoto kosmosa 
infrastruktūru, 

 ii) izstrāde ar mērėi modernizēt un 
papildināt programmas Copernicus 
kosmosa komponentu, ietverot jaunu 
kosmosa infrastruktūras elementu 
projektēšanu un iegādi, tostarp saistībā ar 
infrastruktūru, kuru paredzēts ekspluatēt 
pēc 2025. gada; 

 c) ieguldījums satelītu aizsardzībā pret 
sadursmju risku, īstenojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu [XXX], 
ar ko izveido Kosmosa novērošanas un 
izsekošanas atbalsta programmu. 

 III iedaĜa. In situ komponents 

 Programmas Copernicus in situ 
komponents ietver šādas darbības: 

 a) in situ datu vākšanas un 
nodrošināšanas koordinēšana un 
saskaĦošana, in situ datu nodrošināšana 
darbības pakalpojumiem, ietverot trešās 
puses in situ datus starptautiskā līmenī; 

 b) tehniskais atbalsts Komisijai saistībā ar 
pakalpojuma prasībām in situ 
novērošanas datiem; 

 c) sadarbība ar in situ operatoriem, lai 
veicinātu to izstrādes darbību 
konsekvenci, kas ir saistītas ar in situ 
novērošanas infrastruktūru un tīkliem; 

 d) in situ novērošanas trūkumu 
konstatēšana un novēršana, ko nav 
iespējams paveikt, izmantojot pašreizējo 
infrastruktūru un tīklus. 

 (Tehniska piezīme: 5. un 6. pants svītrots.) 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finanšu piešėīruma programmai 
Copernicus 2014.‒2020. gadam 
maksimālā summa ir EUR 3786 miljoni 
2011. gada cenās. 

1. Maksimālā summa programmas 
Copernicus īstenošanai un ar tās 
darbībām saistīto risku novēršanai 
2014.‒2020. gadam ir EUR 3786 miljoni 
2011. gada cenās saskaĦā ar Padomes 
Regulas (ES) Nr. [..]13a [14. pantu]. 
Atbilstoši šai summai darbības 
apropriācijas 2. panta 2. punktā 
noteiktajiem konkrētajiem mērėiem 
sadala šādi: 

 a) lai sniegtu 4. panta I iedaĜas 1. punktā 
minētos darbības pakalpojumus saskaĦā 
ar lietotāju vajadzībām ― [X] %; 

 b) lai garantētu, ka pastāvīgi un droši ir 
pieejami novērojumi no kosmosa ― 
[X] %. 

 ____________________ 

 13a Padomes Regula (ES) Nr [..], ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2020.‒2020. gadam (OV L ...).  

 
 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 1.a punkts (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja rodas nepieciešamība piešėīrumu 
konkrētam mērėim pielāgot par vairāk 
nekā 5 procentpunktiem, Komisija tiek 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
saskaĦā ar 21. pantu attiecībā uz minētā 
piešėīruma grozīšanu. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 1.b punkts (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
21. pantu pieĦemt deleăētos aktus, ar ko 
nosaka finansēšanas prioritātes, kuras ir 
jāatspoguĜo darba programmās. Pirmo 
deleăēto aktu Komisija pieĦem līdz ...*. 

 ______________ 

 * OV: lūdzu, ievietojiet datumu — viens 
gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Finanšu piešėīrumi programmai 
Copernicus var segt arī izdevumus saistībā 
ar sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras ir 
tieši vajadzīgas saistībā ar programmas 
Copernicus pārvaldību un tās mērėu 
sasniegšanu, un it īpaši pētījumiem, 
sanāksmēm, informēšanas un saziĦas 
darbībām, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar 
IT tīkliem, kas īpaši paredzēti informācijas 
apstrādei un datu apmaiĦai. Resursi, kuri 
saskaĦā ar šo regulu piešėirti saziĦas 
darbībām, var proporcionāli sniegt 
labumu arī starpiestāžu saziĦai par 
Savienības politikas prioritātēm. 

3. Finanšu piešėīrumi programmai 
Copernicus var segt arī izdevumus saistībā 
ar sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras ir 
tieši vajadzīgas saistībā ar programmas 
Copernicus pārvaldību un tās mērėu 
sasniegšanu, un it īpaši pētījumiem, 
sanāksmēm, informēšanas un saziĦas 
darbībām, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar 
IT tīkliem, kas īpaši paredzēti informācijas 
apstrādei un datu apmaiĦai. 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
7.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Savienības finansējuma piešėiršanas veidi 

 1. Savienības finansējumu var piešėirt 
šādā juridiskā veidā: 

 a) deleăēšanas nolīgumi; 

 b) dotācijas;  

 c) publiskā iepirkuma līgumi. 

 2. Piešėirot Savienības finansējumu 
saskaĦā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012, tiek garantēta īstena 
konkurence, pārredzamība un vienāda 
attieksme. 

 3. Komisija ziĦo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Savienības līdzekĜu 
piešėiršanu, novērtēšanas procesu, kā arī 
iepirkuma konkursu un saskaĦā ar šo 
pantu noslēgto līgumu izpildes rezultātiem 
pēc līgumslēgšanas tiesību piešėiršanas. 

Pamatojums 

Skaidrības un pārredzamības labad šajā grozījumā ir iekĜauti noteikumi no iepriekšējās 
GMES regulas (Regula Nr. 911/2010). 
 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
8. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisijas darba programma Komisijas uzdevumi 

1. Komisija saskaĦā ar Regulas (ES, 
Eurotum) Nr. 966/2012 84. pantu pieĦem 
darba programmu. Šo īstenošanas aktu 
pieĦem saskaĦā ar šīs regulas 20. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

1. Komisija ir vispārēji atbildīga par 
programmu Copernicus. Tā nosaka 
programmas prioritātes un mērėus un 
pārrauga tās īstenošanu, jo īpaši attiecībā 
uz izmaksām, grafiku, izpildi un drošības 
interesēm saskaĦā ar 16. pantu, un, 
iesniedzot ikgadēju ziĦojumu par 
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īstenošanas rezultātiem, sniedz 
dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam 
visu būtisko informāciju par programmu. 
Minētajā ziĦojumā iekĜauj informāciju 
par riska pārvaldību, kopējām izmaksām, 
katra būtiskā programmas Copernicus 
infrastruktūras objekta ikgadējām 
darbības izmaksām, grafiku, izpildi un 
iepirkumiem. Turklāt minēto ziĦojumu 
dara pieejamu programmas Copernicus 
komitejai. 

 2. Komisija pieĦem, nosaka un vajadzības 
gadījumā atjaunina ilgtermiĦa plānu, 
tostarp tehnisko noteikumu paketi 
4. panta I iedaĜas 1. punktā paredzētajiem 
pakalpojumiem. Minētos īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar 20. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru. 
Lemjot par piešėīrumiem saskaĦā ar gada 
darba programmu, Komisija attiecīgā 
gadījumā Ħem vērā ilgtermiĦa plānu. 

 3. Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai 
uzlabotu datu un informācijas savstarpējo 
apmaiĦu un palielinātu to datu un 
informācijas apjomu, kas pieejama 
programmai Copernicus. 

 4. Komisija var pieĦemt pasākumus, lai 
veicinātu dalībvalstu konverăenci 
programmas Copernicus datu un 
informācijas izmantošanā un to piekĜuvi 
Zemes novērošanas tehnoloăijai un 
izstrādei. Šie pasākumi nedrīkst kropĜot 
konkurenci. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar 20. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru. 

 5. Komisija Savienības vārdā un savas 
kompetences jomā pārvalda attiecības ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, nodrošinot programmas 
Copernicus koordinēšanu ar darbībām 
valsts, Savienības un starptautiskā līmenī. 

 6. Komisija koordinē dalībvalstu 
ieguldījumus, kuru mērėis ir operatīva 
pakalpojumu nodrošināšana un tādu datu 
ilgtermiĦa pieejamība, kas gūti no valsts 
un privātām novērošanas infrastruktūrām 
un kas nepieciešami pašreizējo un 
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turpmāko pakalpojumu darbībai. 

 7. Komisija nodrošina programmas 
Copernicus papildināmību un 
konsekvenci, izveidojot atbilstīgu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem, instrumentiem, programmām 
un darbībām, un nodrošina tiem 
Copernicus radītās priekšrocības. 

 8. Komisija turpina pārredzami un 
regulāri iesaistīt lietotājus un apspriesties 
ar visām ieinteresētajām personām, 
nodrošinot lietotāju prasību apzināšanu 
un apmierinātības līmeĦa uzraudzību 
Savienības un valsts līmenī. TādēĜ 
Copernicus komiteja, kas minēta 
20. panta 1. punktā, pārrauga 
programmas Copernicus datu izplatīšanas 
infrastruktūru, izmantojot valstu/reăionu 
tīklu mezglus, kas paredzēti datu 
izplatīšanas nodrošināšanai un 
koordinēšanai. 

 9. Komisija saskaĦā ar 21. pantu pieĦem 
deleăētos aktus par darbības 
pakalpojumiem nepieciešamo datu 
prasību noteikšanu, paredzot to attīstību. 

 10. Komisija nodrošina finanšu resursus 
programmas Copernicus finansēšanai. 

 11. Komisija veic atbilstīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu privātu resursu pilnīgu 
līdzdalību programmas Copernicus un tās 
vispārējo mērėu atbalstīšanā, tādējādi 
veicinot vidējo un lejupējo nozaru 
izaugsmi. 

 12. Komisija veicina ilgtermiĦa 
ieguldījumiem stabilu vidi un, pieĦemot 
lēmumus par programmas Copernicus 
regulā iekĜauto datu un informācijas 
produktu maiĦu, apspriežas ar 
ieinteresētajām personām. 

 13. Komisija atbalsta vietējām 
pašpārvaldēm paredzētu plaša mēroga 
informācijas kampaĦu par Copernicus 
datiem un pakalpojumiem, uzsverot, 
piemēram, to nozīmi teritoriju pārvaldības 
un valsts politikas mērėu īstenošanā. Šajā 
ziĦā jāizstrādā pilnīgs Savienības vides 
tiesību aktu pārskats, jo īpaši attiecībā uz 
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direktīvām, piemēram, INSPIRE vai 
Direktīvu par gaisa kvalitāti, kuru 
īstenošanai vietējām pašpārvaldēm 
vajadzīgi programmas Copernicus dati. 

 14. Komisija saskaĦā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 84. pantu pieĦem 
darba programmu. Šo īstenošanas aktu 
pieĦem saskaĦā ar šīs regulas 20. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

 (Tehniska piezīme: 9. un 11. pants 
svītrots.) 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 
11.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11.a pants 

 Eiropas Kosmosa aăentūras uzdevumi 

 1. SaskaĦā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu Komisija un EKA noslēdz 
deleăēšanas nolīgumu, un saistībā ar 
uzdevumiem, kuru izpildi Komisija uztic 
EKA, nosaka tajā vispārējos noteikumus 
attiecībā uz: 

 a) programmas Copernicus kosmosa 
komponenta projektēšanu, izstrādi un 
ieviešanu; 

 b) kosmosa komponenta sistēmas 
struktūras definēšanu, pamatojoties uz 
lietotāju prasībām; 

 c) uzticēto līdzekĜu pārvaldību; 

 d) monitoringa un kontroles procedūrām; 

 e) iepirkuma procesa organizēšanu, lai 
uzticētu speciālo misiju darbību izpildi 
piemērotai vienībai, izĦemot tās misiju 
darbības, kuru izpildi veic Eumetsat. 

 SaskaĦā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. pantu gadījumos, kas ir 
saistīti ar programmas Copernicus 
kosmosa komponenta izstrādi, Komisija 
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var piešėirt EKA pilnvaras rīkoties kā 
līgumslēdzējai iestādei, kurai ir tiesības 
pieĦemt lēmumus attiecībā uz aăentūrai 
deleăēto iepirkuma uzdevumu īstenošanu 
un koordinēšanu. 

 2. Šādu deleăēšanas nolīgumu iesniedz 
apspriešanai programmas Copernicus 
komitejā un par to informē Eiropas 
Parlamentu. 

 EKA regulāri iesniedz Komisijai 
informāciju par plāniem, izmaksām un 
grafikiem, norādot, kādi korekcijas 
pasākumi tiks veikti plānoto budžeta 
līdzekĜu, izpildījuma un termiĦu 
nesakritību gadījumos. 

 
 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
12. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar darbības 
īpašo būtību un Savienības iestādes 
īpašajām zināšanām, Komisija pilnībā vai 
daĜēji var uzticēt 4. pantā aprakstītos 
īstenošanas uzdevumus kompetentām 
Savienības iestādēm. Šīs aăentūras ir: 

1. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar darbības 
īpašo būtību un Savienības struktūras 
lietpratības pilnvarām, darbības un 
pārvaldības spēju, Komisija, izmantojot 
deleăēšanas nolīgumus, pilnībā vai daĜēji 
var uzticēt 4. pantā minētos īstenošanas 
uzdevumus šādām kompetentām 
Savienības struktūrām, Eiropas 
aăentūrām un organizācijām: 

(a) Eiropas Vides aăentūra (EVA); (a) Eiropas Vides aăentūrai (EVA); 

(b) Eiropas Aăentūra operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (FRONTEX); 

(b) Eiropas Aăentūrai operatīvās 
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 
dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX); 

(c) Eiropas Jūras drošības 
aăentūra (EMSA); 

(c) Eiropas Jūras drošības 
aăentūrai (EMSA); 

(d) Eiropas Savienības Satelītcentrs 
(EUSC). 

(d) Eiropas Savienības Satelītcentram 
(EUSC); 

 (da) Eiropas Vidēja termiĦa laika 
prognožu centram (ECMWF); 

 (db) Eiropas GNSS aăentūrai (GSA). 

2. Izvēloties Savienības iestādi, ir pienācīgi 2. Izvēloties Savienības struktūru, ir 
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jāĦem vērā šo uzdevumu nodošanas 
rentabilitāte un ietekme uz iestādes 
pārvaldības struktūru un uz tās finanšu 
resursiem un cilvēkresursiem. 

pienācīgi jāĦem vērā stāvoklis tirgū un šo 
uzdevumu nodošanas rentabilitāte un 
ietekme uz struktūras pārvaldības 
struktūru un uz tās finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem. Minētās Savienības 
struktūras un organizācijas var atĜaut 
konkurenci attiecībā uz tām deleăētajām 
darbībām saskaĦā ar publiskā iepirkuma 
principiem. 

3. Budžeta izpildes uzdevumus, kas uzticēti 
vienīgi kompetentām Savienības iestādēm 
saskaĦā ar šo pantu, informatīvos nolūkos 
iekĜauj šās Savienības iestādes darba 
programmā. 

3. Budžeta izpildes uzdevumus, kas uzticēti 
vienīgi kompetentām Savienības 
struktūrām saskaĦā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos iekĜauj šādas 
Savienības struktūras darba programmā. 

4. Komisija var kosmosa komponentes 
izstrādes uzdevumus, kas aprakstīti 
5. panta b) punktā, pilnībā vai daĜēji 
uzticēt Eiropas Kosmosa aăentūrai 
(EKA). 

 

5. Komisija var kosmosa komponentes 
darbības uzdevumus, kas aprakstīti 
5. panta a) punktā, pilnībā vai daĜēji 
uzticēt EKA un Eiropas Meteoroloăisko 
satelītu izmantošanas organizācijai 
(EUMETSAT). 

5. Komisija 4. panta II iedaĜas a) punktā 
minētā kosmosa komponenta darbības 
uzdevumus var pilnībā vai daĜēji uzticēt 
EKA un Eiropas Meteoroloăisko satelītu 
izmantošanas organizācijai (EUMETSAT) 
saskaĦā ar to rīcībā esošo attiecīgo 
lietpratību.  

6. Komisija in situ komponentes darbības, 
kas aprakstītas 6. pantā, var pilnībā vai 
daĜēji uzticēt pakalpojumu operatoriem, 
kas minēti 4. pantā. 

6. Komisija 4. panta III iedaĜā minētā 
in situ komponenta darbības var pilnībā 
vai daĜēji uzticēt pakalpojumu operatoriem, 
kas norādīti minētā panta I iedaĜas 
1. punktā. 

 
 
 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
13. pants – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Operatoru uzraudzība Publiskais iepirkums 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 
13. pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Sūdzības par operatoru īstenoto līguma 
tiesību piešėiršanu un par operatoru 
piešėirtajām dotācijām, pildot deleăēšanas 
nolīgumu vai darba programmu, var 
iesniegt Komisijai. Taču šādas sūdzības 
var attiekties vienīgi uz apzinātu 
Ĝaundarību, rupju nolaidību vai krāpšanu, 
un tās var iesniegt vienīgi tad, kad visi 
tiesību aizsardzības līdzekĜi, vēršoties pie 
operatora, ir izsmelti. 

Publiskajam iepirkumam piemērojamie 
vispārējie noteikumi 

 Vispārīgi principi 

 1. Neskarot pasākumus, kas jāīsteno, lai 
aizsargātu Savienības drošībai vai 
sabiedrības drošībai būtiskas intereses vai 
ievērotu Savienības eksporta kontroles 
prasības, Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 un jo īpaši vispārīgos 
principus attiecībā uz atvērtu piekĜuvi un 
godīgu konkurenci visā nozares piegādes 
ėēdē, Copernicus programmā konkursus 
rīko, atklāti un savlaicīgi sniedzot 
informāciju, skaidri paziĦojot 
piemērojamos iepirkuma noteikumus, 
atlases un piešėiršanas kritērijus un visu 
citu attiecīgu informāciju, lai visiem 
iespējamiem pretendentiem nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākĜus. 

 2. Iepirkumu procedūrā līgumslēdzējas 
iestādes uzaicinājumos uz konkursu 
ievēro šādus mērėus: 

 (a) visā Savienībā veicināt iespējami plašu 
un atvērtu visu uzĦēmumu, īpaši jaunu 
dalībnieku un MVU, līdzdalību, tostarp 
mudinot pretendentus izmantot 
apakšlīgumus; 

 (b) novērst iespējamu dominējoša stāvokĜa 
Ĝaunprātīgu izmantošanu un paĜaušanos 
tikai uz vienu piegādātāju; 

 (c) izmantot iepriekšējus publiskā sektora 
ieguldījumus un gūto pieredzi, kā arī 
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nozares pieredzi un zināšanas, tostarp 
programmas sākuma posmā gūto pieredzi, 
vienlaikus nodrošinot, ka tiek ievēroti 
konkursa norises noteikumi; 

 (d) ja vien iespējams, izmantot vairākus 
avotus, lai uzlabotu programmu, izmaksu 
un grafika vispārēju kontroli; 

 (e) ja vien iespējams, Ħemt vērā konkursā 
piedāvātā produkta, pakalpojuma vai 
darba kopējās izmaksas lietderīgās dzīves 
ciklā, vērtību gan nenosakot tikai pēc 
izmaksu apsvērumiem. 

 Konkrēti noteikumi 

 1. Līdzvērtīgas konkurences apstākĜu 
izveidošana 

 Līgumslēdzēja iestāde veic vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu līdzvērtīgas 
konkurences apstākĜus, ja kāda 
uzĦēmuma iepriekšēja līdzdalība kādās 
darbībās, kas saistītas ar darbībām, par 
kurām izsludināts konkurss: 

 (a) var sniegt šim uzĦēmumam 
ievērojamas priekšrocības konfidenciālas 
informācijas ziĦā un tāpēc var radīt 
šaubas par vienādas attieksmes principa 
ievērošanu vai 

 (b) ietekmē normālas konkurences 
apstākĜus vai neitralitāti un objektivitāti 
attiecībā uz līgumslēgšanas tiesību 
piešėiršanu vai līguma izpildi. 

 Šie pasākumi neietekmē konkurenci vai 
neapdraud vienādu attieksmi un par 
uzĦēmumiem, to komerciālajām 
attiecībām un izmaksu struktūru 
saĦemtās informācijas konfidencialitāti. 
Šajā sakarā minētajos pasākumos Ħem 
vērā paredzētā līguma veidu un 
noteikumus. 

 2. Informācijas drošība 

 Ja līgumi ir saistīti ar klasificētu 
informāciju vai ja šāda informācija tajos 
ir nepieciešama un/vai iekĜauta, 
līgumslēdzēja iestāde iepirkuma 
procedūras dokumentos precizē 
pasākumus un prasības, kas nepieciešami 
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šādas informācijas drošības garantēšanai 
vajadzīgajā līmenī. 

 3. Piegādes drošība 

 Līgumslēdzēja iestāde iepirkuma 
procedūras dokumentos precizē savas 
prasības attiecībā uz piegāžu vai 
pakalpojumu sniegšanas drošību saistībā 
ar līguma izpildi. 

 4. Līgumi ar nosacītām stadijām 

 (a) Līgumslēdzēja iestāde līguma 
slēgšanas tiesības var piešėirt kā tiesības 
slēgt līgumu ar nosacītām stadijām. 

 (b) Līgumam ar nosacītām stadijām ir 
viena nemainīga stadija, uz kuru attiecas 
budžeta saistības, no kurām izriet stingras 
saistības veikt darbus, piegādes vai sniegt 
pakalpojumus, par ko noslēgts līgums uz 
šo stadiju, un viena vai vairākas citas 
stadijas, kas ir nosacītas gan budžeta, gan 
izpildes ziĦā. Iepirkuma procedūras 
dokumentos sniedz aprakstu par 
iepirkumu pa daĜām, kam piemēro 
nosacījumus. Tajos jo īpaši nosaka 
līguma mērėi, cenu vai tās noteikšanas 
veidu un darbu, piegādes un pakalpojumu 
sniegšanas nosacījumus katrā stadijā. 

 (c) Nemainīgās daĜas saistības ir vienota 
veseluma daĜa; tāpat arī katra daĜa, kam 
piemēro nosacījumus, Ħemot vērā visās 
iepriekšējās daĜās saĦemtos 
pakalpojumus. 

 (d) Par katras nosacītās stadijas izpildi 
tiek pieĦemts līgumslēdzējas iestādes 
lēmums, kuru darbuzĦēmējam paziĦo 
atbilstīgi līguma noteikumiem. Ja 
nosacītā stadija tiek apstiprināta novēloti 
vai netiek apstiprināta, darbuzĦēmējs var 
saĦemt kompensāciju par gaidīšanu vai 
atcelšanu, ja tas ir paredzēts līgumā un 
ievērojot tajā izklāstītos nosacījumus. 

 (e) Ja attiecībā uz kādu konkrētu stadiju 
līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka darbi, 
piegādes vai pakalpojumi, par kuru izpildi 
šajā stadijā panākta vienošanās, nav 
veikti, tā var pieprasīt zaudējumu 
atlīdzināšanu un izbeigt līgumu, ja tas ir 
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paredzēts līgumā un ievērojot tajā 
izklāstītos nosacījumus. 

 5. Izmaksu atlīdzināšanas līgumi 

 (a) Ievērojot b) apakšpunktā minētos 
nosacījumus, līgumslēdzēja iestāde var 
slēgt pilnīgas vai daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līgumu, nepārsniedzot 
maksimālo cenu. 

 Par šādiem līgumiem maksājamā cena ir 
summa, kurā ir ietverta visu to tiešo 
izdevumu atmaksa, kas darbuzĦēmējam 
radušies, izpildot līgumu, piemēram, 
izdevumi par darbaspēku, materiāliem, 
patēriĦa precēm vai par līguma izpildei 
nepieciešamā aprīkojuma un 
infrastruktūras izmantošanu. Šīm 
izmaksām pieskaita fiksētu summu, kas 
sedz netiešās izmaksas un peĜĦu, vai 
summu, kas sedz netiešās izmaksas un 
procentus, kurus nosaka, balstoties uz 
mērėu sasniegšanu attiecībā uz izpildes 
un piegādes grafikiem. 

 (b) Līgumslēdzēja iestāde var slēgt 
pilnīgas vai daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līgumu, ja objektīvi nav 
iespējams noteikt precīzu fiksēto cenu un 
ja var pamatoti pierādīt, ka šāda fiksēta 
cena būtu nesamērīgi augsta sakarā ar 
līguma izpildei piemītošo nenoteiktību, jo: 

 (i) līgums attiecas uz Ĝoti sarežăītiem 
elementiem vai ir jāizmanto jauna 
tehnoloăija, un tādēĜ ir saistīts ar 
ievērojamu skaitu tehnisku risku, vai 

 (ii) visas darbības, par kurām tiek slēgts 
līgums, operatīvu iemeslu dēĜ ir jāsāk 
nekavējoties, lai gan vēl nav iespējams 
pilnībā noteikt nemainīgu fiksētu cenu, 
tāpēc ka pastāv virkne būtisku risku vai 
tāpēc ka konkrētā līguma izpilde daĜēji ir 
atkarīga no citu līgumu izpildes. 

 (c) Maksimālā maksājamā summa ir 
pilnīgas vai daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līguma maksimālā cena. 
To drīkst pārsniegt tikai pienācīgi 
pamatotos izĦēmuma gadījumos un ar 
līgumslēdzējas iestādes iepriekšēju 
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piekrišanu. 

 (d) Pilnīgas vai daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līguma dokumentācijā 
norāda: 

 (i) līguma veidu, proti, vai līgums ir 
pilnīgas vai daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līgums, nepārsniedzot 
maksimālo cenu; 

 (ii) daĜējas izmaksu atlīdzināšanas 
līgumam — tos iepirkuma elementus, uz 
kuriem attiecas izmaksu atlīdzināšanas 
līgums; 

 (iii) maksimālo cenu; 

 (iv) piešėiršanas kritērijus, kam jāĜauj 
novērtēt provizoriskā budžeta 
iespējamību, atlīdzināmās izmaksas, 
mehānismus minēto izmaksu noteikšanai 
un piedāvājumā minēto peĜĦu; 

 (v) izdevumiem piemērojamo 
pieskaitījuma veidu saskaĦā ar 
a) apakšpunktu; 

 (vi) noteikumus un procedūras, ar ko 
nosaka pretendenta līgumsaistību 
īstenošanai paredzēto izmaksu 
atbilstīgumu saskaĦā ar e) apakšpunktā 
izklāstītajiem principiem; 

 (vii) grāmatvedības noteikumus, kas 
pretendentam jāievēro; 

 (viii) pārrēėināšanas nosacījumus, ja 
daĜējas izmaksu atlīdzināšanas līgumu 
maina uz līgumu ar fiksētu un nemainīgu 
cenu. 

 (e) Pilnīgas vai daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līguma izpildes laikā 
darbuzĦēmējam radušās izmaksas ir 
atbilstīgas tikai tad, ja tās: 

 (i) faktiski ir radušās līguma izpildes 
laikā, izĦemot izmaksas par aprīkojumu, 
infrastruktūru un nemateriāliem 
ieguldījumiem, kas nepieciešami līguma 
izpildei — tās var uzskatīt par atbilstīgām 
visai to pirkuma vērtībai; 

 (ii) ir norādītas provizoriskajā budžetā, 
kuru var pārskatīt, veicot grozījumus 
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sākotnējā līgumā; 

 (iii) ir nepieciešamas līguma izpildei; 

 (iv) rodas no līguma izpildes un ir ar tām 
tieši saistītas; 

 (v) ir nosakāmas, pārbaudāmas, iekĜautas 
darbuzĦēmēja grāmatvedībā un 
paredzētas saskaĦā ar specifikācijās un 
līgumā minētiem grāmatvedības 
standartiem; 

 (vi) atbilst piemērojamo nodokĜu un 
sociālo tiesību aktu prasībām; 

 (vii) neatkāpjas no līguma nosacījumiem; 

 (viii) ir samērīgas, attaisnojamas un 
atbilst pareizas finanšu pārvaldības 
prasībām, īpaši attiecībā uz ekonomiju un 
lietderību. 

 DarbuzĦēmējs ir atbildīgs par savu 
izmaksu iegrāmatošanu, par 
grāmatvedības uzturēšanu vai citu 
dokumentu saglabāšanu, kas vajadzīgi, lai 
pierādītu, ka izmaksas, kuras tas prasa 
atlīdzināt, ir radušās saskaĦā ar šajā 
pantā noteiktajiem principiem un tiem 
atbilst. Izmaksas, ko darbuzĦēmējs nevar 
pamatot, uzskata par neatbilstīgām un 
neatlīdzina. 

 (f) Lai nodrošinātu izmaksu 
atlīdzināšanas līgumu pareizu izpildi, 
līgumslēdzēja iestāde ir atbildīga par šādu 
uzdevumu veikšanu: 

 (i) par visreālākās iespējamās maksimālās 
cenas noteikšanu, vienlaikus nodrošinot 
zināmu elastību, lai Ħemtu vērā tehniskas 
grūtības; 

 (ii) tiklīdz līguma norises gaitā ir 
iespējams kopumā noteikt fiksētu un 
nemainīgu cenu, par daĜējas izmaksu 
atlīdzināšanas līguma pārvēršanu par 
līgumu ar fiksētu un nemainīgu cenu. 
Šādā nolūkā tā nosaka maiĦas 
parametrus, lai līgumu, kas noslēgts 
saskaĦā ar izmaksu atlīdzināšanas 
principu, mainītu uz līgumu ar nemainīgu 
fiksētu cenu; 

 (iii) ievieš uzraudzības un kontroles 
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pasākumus, kas paredz jo īpaši 
provizorisku izmaksu prognozēšanas 
sistēmu; 

 (iv) nosaka piemērotus principus, 
instrumentus un procedūras līguma 
izpildei, jo sevišėi to izmaksu atbilstības 
noteikšanai un pārbaudīšanai, ko 
darbuzĦēmējs vai tā apakšuzĦēmēji 
deklarē līguma izpildes laikā, un līguma 
grozīšanai; 

 (v) pārliecinās, ka darbuzĦēmējs un tā 
apakšuzĦēmēji ievēro līgumā paredzētos 
grāmatvedības standartus un izpilda 
pienākumu nodrošināt grāmatvedības 
dokumentus, kam vajadzētu dot patiesu 
un skaidru priekšstatu par grāmatvedības 
uzskaiti; 

 (vi) visā līguma izpildes gaitā tā 
nepārtraukti gādā par iv) punktā minēto 
principu, instrumentu un procedūru 
efektivitāti. 

 6. Grozījumi 

 Līgumslēdzēja iestāde un darbuzĦēmēji 
līgumu var mainīt, veicot tajā grozījumu, 
ja šis grozījums atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem: 

 (a) tas nemaina līguma priekšmetu; 

 (b) tas neizjauc līguma ekonomisko 
līdzsvaru; 

 (c) ar to neievieš nosacījumus, kas — ja 
tie būtu sākotnēji bijuši ietverti līguma 
dokumentos — būtu Ĝāvuši piedalīties 
citiem pretendentiem, nevis sākotnēji 
pieĦemtajiem, vai arī būtu Ĝāvuši pieĦemt 
citu piedāvājumi, nevis sākotnēji 
pieĦemto. 

 7. ApakšuzĦēmēju līgumu slēgšana 

 (a) Līgumslēdzēja iestāde prasa, lai 
pretendents, izsludinot konkursa 
procedūru atbilstīgā apakšuzĦēmuma 
līgumu līmenī, par daĜu no līguma slēgtu 
apakšuzĦēmuma līgumu ar uzĦēmumiem, 
kas nepieder pie grupas, pie kuras pieder 
pretendents, jo īpaši ar MVU un jauniem 
tirgus dalībniekiem. 
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 (b) Apakšlīguma slēdzējiem piešėiramo 
līguma daĜu līgumslēdzēja iestāde norāda 
skalas veidā kā minimālo un maksimālo 
procentuālo daudzumu. Nosakot šādas 
procentuālās daĜas, līgumslēdzēja iestāde 
raugās, lai procentuālās daĜas atbilstu 
līguma mērėim un vērtībai, tās nozares 
būtībai, kurā tiek veikta konkrētā darbība, 
un jo īpaši — konkurences nosacījumiem 
un konstatētajam rūpnieciskajam 
potenciālam. 

 (c) Ja pretendents savā piedāvājumā 
norāda, ka tas neplāno slēgt 
apakšuzĦēmuma līgumu ne par vienu 
konkrētā līguma daĜu vai ka tas plāno 
slēgt apakšuzĦēmuma līgumu par tādu 
līguma daĜu, kas ir mazāka par 
b) apakšpunktā minētā diapazona 
minimālo robežu, pretendents 
līgumslēdzēju iestādi informē par šādas 
rīcības iemesliem. Līgumslēdzēja iestāde 
minēto informāciju nosūta Komisijai. 

 (d) Līgumslēdzēja iestāde var noraidīt 
apakšuzĦēmējus, kurus pretendents 
atlasījis galvenā līguma slēgšanas tiesību 
piešėiršanas stadijā vai kurus pretendents 
atlasījis līguma izpildei. Līgumslēdzēja 
iestāde savu noraidījumu pamato 
rakstiski, un noraidījuma pamatā var būt 
tikai tie kritēriji, kas izmantoti, lai atlasītu 
pretendentus galvenajam līgumam. 

 
Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 
14. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi, atklāti un bez maksas, 
tomēr nosakot šādus ierobežojumus: 

Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi, atklāti un bez maksas, jo 
īpaši ārkārtas gadījumos un attīstības 
palīdzības vajadzībām, ar nosacījumu, ka 
tiek pilnībā ievērota Savienības datu 
aizsardzības politika un ar šādiem 
ierobežojumiem: 

(a) licencēšanas nosacījumi, kas attiecas uz 
trešās personas datiem un informāciju; 

(a) licencēšanas nosacījumi, kas attiecas uz 
trešās personas datiem un informāciju; 
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(b) izplatīšanas formāti, raksturlielumi un 
izplatīšanas līdzekĜi; 

(b) izplatīšanas formāti, raksturlielumi un 
izplatīšanas līdzekĜi; 

(c) drošības intereses un Savienības vai tās 
dalībvalstu ārējās attiecības; 

(c) drošības intereses un Savienības vai tās 
dalībvalstu ārējās attiecības; 

(d) sistēmas, kura iegūst Copernicus datus 
un informāciju, pārrāvuma risks drošības 
un tehnisku iemeslu dēĜ. 

(d) sistēmas, kura iegūst Copernicus datus 
un informāciju, pārrāvuma risks drošības 
un tehnisku iemeslu dēĜ. 

 Komisija ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
1. janvārim, apspriežoties ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
veic šīs datu politikas ietekmes uz Eiropas 
datu un pakalpojumu tirgu pārskatīšanu. 
Attiecīgā gadījumā šīs pārskatīšanas 
rezultātā datu politika var tikt pārstrādāta. 

 JāĦem vērā pašreizējās Copernicus 
Sentinel datu piekĜuves tiesības, kas 
pieder EKA GMES Kosmosa komponenta 
programmas dalībvalstīm. 

 
 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 
17. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Neskarot 1., 2. un 3. punktu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, līgumos, 
dotāciju nolīgumos un dotāciju lēmumos, 
kuri izriet no šās programmas īstenošanas, 
ir iekĜauti noteikumi, kuros nepārprotami ir 
noteiktas Komisijas, Revīzijas palātas un 
OLAF ir pilnvaras veikt šādas revīzijas un 
izmeklēšanas saskaĦā ar to attiecīgo 
kompetenci. 

4. Neskarot 1., 2. un 3. punktu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, līgumos, 
dotāciju nolīgumos un dotāciju lēmumos, 
kuri izriet no šās programmas īstenošanas, 
ir iekĜauti noteikumi, kuros nepārprotami ir 
noteiktas Komisijas, Revīzijas palātas un 
OLAF pilnvaras veikt šādas revīzijas un 
izmeklēšanas saskaĦā ar to attiecīgo 
kompetenci. Eiropas Parlamentu informē 
par minēto revīzijas un izmeklēšanas 
darbību rezultātiem. 

 
 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 
18. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. SaskaĦā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar 
trešām personām, vajadzības gadījumā, 
attiecībā uz esošām īpašumtiesībām, visu 
materiālo un nemateriālo aktīvu, kuri radīti 
vai izstrādāti saskaĦā ar programmu 
Copernicus, īpašnieks ir Savienība vai īpaši 
izveidota iestāde vai fonds. 

1. SaskaĦā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar 
trešām personām, vajadzības gadījumā, 
attiecībā uz esošām īpašumtiesībām, visu 
materiālo un nemateriālo aktīvu, kuri radīti 
vai izstrādāti saskaĦā ar programmu 
Copernicus, īpašnieks ir Savienība vai īpaši 
izveidota iestāde. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
19. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai var palīdzēt galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 
saistībā ar drošības jautājumiem, un 
attiecīgo valsts aăentūru, kā arī valsts 
kosmosa aăentūru pārstāvji, lai tai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskās un 
zinātniskās speciālās zināšanas un lietotāju 
atgriezenisko saiti. 

1. Komisijai var palīdzēt speciāla 
organizācija, “Lietotāju forums”, kurā ir 
apvienoti starplietotāju un galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 
saistībā ar drošības jautājumiem, un 
attiecīgo valsts aăentūru, jo īpaši 
valsts/reăionālo kosmosa aăentūru vai to 
apvienību pārstāvji, lai tai nodrošinātu 
nepieciešamās tehniskās un zinātniskās 
speciālās zināšanas un lietotāju 
atsauksmes, jo īpaši saistībā ar lietotāju 
prasību apzināšanu, noteikšanu un 
apstiprināšanu. Citas ieinteresētās 
personas var uzaicināt piedalīties kā 
novērotājas. Komisija vada Lietotāju 
forumu un nodrošina tā sekretariāta 
darbību. Lietotāju forums pieĦem savu 
reglamentu. Eiropas Parlamentu, Padomi 
un Copernicus komiteju pilnībā informē 
par tās darbībām. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 3.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Lai veicinātu un atvieglinātu Zemes 
novērošanas tehnoloăiju izmantošanu 



 

 
 PE529.610/ 33 

 LV 

vietējās pašpārvaldēs un MVU, Komisiju 
atbalsta Copernicus datu izplatīšanai 
paredzēts tīkls, kas aptver valstu un 
reăionu struktūras un ko pārrauga 
Copernicus komiteja. 

 ESA pārstāvjus un operatorus, kam 
uzticēta programmas uzdevumu izpilde, 
novērotāju statusā iesaista Copernicus 
komitejas darbā atbilstīgi tās reglamentā 
paredzētajiem nosacījumiem. 

 Starptautiskajos nolīgumos, ko noslēdz 
Savienība, vajadzības gadījumā var 
paredzēt trešo valstu vai starptautisko 
organizāciju pārstāvju piedalīšanos 
Copernicus komitejas darbā atbilstīgi tās 
reglamentā paredzētajiem nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 
21. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus, kas 
minēti 15. panta 1. punktā un 18. panta 
3. punktā, Komisijai uz nenoteiktu laiku 
tiek nodotas, sākot no 2014. gada 
1. janvāra. 

2. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus, kas 
minēti 8. panta 8. punktā, 15. panta 
1. punktā un 18. panta 3. punktā, Komisijai 
tiek nodotas uz programmas darbības 
laiku. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 
22. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vēlākais līdz 2018. gada 30. jūnijam 
Komisija sagatavo novērtējuma ziĦojumu 
par to, kā tiek sasniegti mērėi saistībā ar 
visiem uzdevumiem, kurus finansē 
Copernicus programma, kādi ir to rezultāti 
un ietekme, to Eiropas pievienotā vērtība 
un resursu izmantojuma efektivitāte. It 
īpaši novērtējumā uzmanība tiks pievērsta 
tam, lai visi mērėi būtu aizvien būtiski, kā 
arī tam, kādu ieguldījumu pasākumi sniedz 

1. Vēlākais līdz 2017. gada 1. janvārim 
Komisija sagatavo novērtējuma ziĦojumu 
par to, kā tiek sasniegti mērėi saistībā ar 
visiem uzdevumiem, kurus finansē 
Copernicus programma, kādi ir to rezultāti 
un ietekme, to Eiropas pievienotā vērtība, 
resursu izmantojuma efektivitāte un 
iespējamais izmaksu pārsniegums. It īpaši 
novērtējumā uzmanību pievērš tam, lai visi 
mērėi būtu aizvien būtiski, tam, kādu 
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mērėiem, kuri aprakstīti 2. un 3. pantā. ieguldījumu pasākumi sniedz mērėiem, 
kuri aprakstīti 2. pantā, kā arī 
organizācijas struktūras darbībai un 
ieviesto pakalpojumu darbības jomai. 
Novērtējumā ietver analīzi par 14. panta 
ietekmi uz Eiropas datu un pakalpojumu 
tirgu, un attiecīgā gadījumā tam pievieno 
priekšlikumus šīs regulas grozīšanai. 
Novērtējuma ziĦojuma rezultātus izmanto 
par pamatu Komisijas priekšlikumam 
pārskatīt šo regulu, kurš jāiesniedz 
vēlākais 2020. gada 1. janvārī. 

 
 
 


