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RÖVID INDOKOLÁS

A mezőgazdaság világszerte egyre összetettebb tevékenységgé válik. Egyrészt az ENSZ 
előrejelzése szerint az élelmiszertermelésnek 50%-kal kell növekednie 2050-re, hogy 
kielégítse a világ lakosságának igényeit. Másrészt az ágazatnak meg kell küzdenie az 
éghajlatváltozás okozta, valamint a környezeti és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kihívásokkal, mint például a talaj- és a vízminőség. Az uniós gazdálkodóknak szintén meg 
kell birkózniuk a szigorú termelési előírásokkal és a követelmények növekvő számával, 
valamint a társadalom elvárásaival és az adminisztratív eljárásokkal. 

Az ágazatnak számos nehézséggel kell szembenéznie annak érdekében, hogy teljes mértékben 
megvalósítson egy termelékenyebb és erőforrás-hatékonyabb gazdálkodási modellt, amely 
termékeit a gazdaság méretétől függetlenül optimalizálja. Az elmúlt évtizedekben az európai 
mezőgazdaságnak sikerült olyan új gyakorlatokat, technikákat és termelési módszereket 
kifejlesztenie, amelyek növelték a terméshozamot, javították a mezőgazdasági gyakorlatoknak 
az új és változó körülményekhez való alkalmazkodóképességét és csökkentették a termelési 
költségeket.

Azonban ez az előrelépés az űrtechnológia felbecsülhetetlen segítsége nélkül nem lett volna 
lehetséges. A mezőgazdaság az egyik kulcsfontosságú ágazat, amelyhez a világűrbe telepített 
technológiák hozzáadott értéket biztosítanak. A precíziós mezőgazdaság – azaz a pontosabb, 
mérhetőbb és megfelelőbb gazdálkodási döntéseket eredményező technológiák alkalmazása –, 
a műholdas navigációs rendszerek és a Föld-megfigyelési rendszerek jelenleg számos uniós 
mezőgazdasági ágazat részét képezik és hamarosan az Unió egészének részévé válnak. 
Napjainkban az Unió GDP-jének 10%-át – több mint 1,1 milliárd eurót – műholdas 
navigációs jelek teszik lehetővé. Az európai űripar több mint 230 000 szakembert 
foglalkoztat, és árbevételét 46 és 54 milliárd euró között becsülték 2014-ben. 

Ezen rendeletjavaslat az európai űrstratégiát követő intézkedések részét képezi. A teljes 
mértékben integrált űrprogram az e területet érintő összes uniós tevékenységet összefogja. 
Koherens keretet biztosít majd a jövőbeli beruházások számára, fokozott láthatóságot és 
nagyobb rugalmasságot kínálva. A hatékonyság javításával végső soron segít elindítani olyan 
új, az űrhöz köthető szolgáltatásokat, amelyek valamennyi uniós polgár javát szolgálják. A 
javaslat 16 milliárdos költségvetést biztosít az Unió számára, hogy megvalósítsa, folytassa és 
fejlessze a Galileót, az EGNOS-t, a Kopernikuszt és az SST-t, valamint hogy elindítsa a 
Govsatcom-kezdeményezést.

Az előadó üdvözli a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát, amely jelentős mértékben 
egyszerűsíti és észszerűsíti a hatályos uniós jogszabályokat azáltal, hogy egyetlen szöveget 
hoz létre és csaknem minden olyan szabályt harmonizál, amelyet eddig külön rendeletek vagy 
határozatok tartalmaztak. Ez egyben az uniós űrpolitika láthatóságát is növeli majd, 
összhangban azzal a szereppel, amelyet az Unió a jövőben a világűr globális szereplőjeként be 
kíván tölteni. 

A közös agrárpolitika (KAP) jobb végrehajtásának céljából egyre nagyobb az igény a Föld 
megfigyeléséből leszűrt információk hasznosítására, amelyek széleskörű lehetőségeket 
kínálnak a szakpolitikák nyomon követését célzó és az intelligens gazdálkodás tekintetében. 
A Kopernikusz a Föld-megfigyelési adatokhoz való díjmentes és nyílt hozzáférés biztosítása 
révén elősegíti a KAP-célkitűzést szolgáló mezőgazdasági tevékenységek felügyeletét. Ezek 
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az adatok a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer kapacitásával kombinálva további 
értéket biztosítanak, melyet kiegészítenek a magánipar által biztosított egyéb műholdas képek.

Ezért az előadó úgy véli, hogy a Galileóval való egyensúly megteremtése, valamint az uniós 
politikák és érdekelt felek új igényeinek kielégítése érdekében nagyobb költségvetést kell 
biztosítani a Kopernikusz számára. Az előadó további 2 milliárd euró biztosítását javasolja a 
Kopernikusz számára. Ez az összeg összhangban van a Kopernikusz hosszú távú 
előrejelzéseinek becsléseivel a részvényesek által kért és az Európai Bizottság által 
meghatározott összes prioritás végrehajtására vonatkozóan. 

Ezek az igények a következők:

1. egy több műholdas küldetés a CO2-ciklusra gyakorolt emberi hatás felmérésére. 
Ennek szükségességét a COP21 következtetései alátámasztják. 

2. nagy időbeli és térbeli felbontású megfigyelések a jelenlegi Sentinel-2 mérések 
kiegészítése és kibővítése érdekében. Ez a mezőgazdasági szereplők által kért és a városi 
alkalmazások céljából előtérbe helyezett prioritás. 

3. új mérések a sarkvidékek kritikus paramétereiről. Ez támogatni fogja az Unió északi-
sarkvidéki politikáját és az éghajlatváltozást. 

4. optikai hiperspektrumú megfigyelések az aktuális Sentinel-2 küldetés kibővítésére. 
Ezek a mezőgazdasági szereplők által jelzett prioritások, amelyek fontosak a szárazföldi 
erőforrások szempontjából. 

A Kopernikusz adatainak növekvő uniós és globális lehetőségei vannak a mezőgazdasági 
ágazatban: mint például az élelmiszer- és vízválság, a vízhasználat, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az ökoszisztéma összeomlása, a szélsőséges időjárási viszonyok, a precíziós 
gazdálkodás, a KAP ellenőrzése és a szélesebb értelemben vett élelmezésbiztonság. 

Az említett négy küldetéshez szükséges többletkiadás biztosítja, hogy a magánszektor több 
alkalmazást tervezhessen a gyártók és más érdekeltek számára, amelyeket napi 
rendszerességgel praktikus formátumban használhatnak kézi készülékeiken. Egy példa 
Belgiumból: A VITO kifejlesztett egy olyan rendszert, amely nyomon követi a burgonya 
növekedését. A Kopernikusz adatainak és információinak felhasználásával ez a szolgáltatás 
globális léptékűvé és kiterjeszthetővé válik. Az ilyen alkalmazások képesek betölteni a 
jelenleg létező terményhozam-előrejelzésekre vonatkozó kritikus információs rést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió már az 1990-es évek 
végétől kezdve létrehozott saját 
kezdeményezéseket és programokat a 
világűr területén – előbb az európai 
geostacionárius navigációs lefedési 
szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a 
Kopernikusz programot –, amelyek az 
Unió polgárainak szükségleteit és a 
közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. 
Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani 
ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem 
továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell 
ahhoz, hogy továbbra is élharcosai 
legyenek az új műszaki megoldások 
kifejlesztésének és a digitális ágazatban, 
illetve az informatikai és a kommunikációs 
technológia területén zajló 
átalakulásoknak, képesek legyenek 
kielégíteni a felhasználók új igényeit, és 
szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai 
célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás 
– és különösen az Északi-sarkvidéken zajló 
változások figyelemmel kísérése –, a 
biztonság és a katonai védelem területén.

(3) Az Unió már az 1990-es évek 
végétől kezdve létrehozott saját 
kezdeményezéseket és programokat a 
világűr területén – előbb az európai 
geostacionárius navigációs lefedési 
szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a 
Kopernikusz programot –, amelyek az 
Unió polgárainak szükségleteit és a 
közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. 
Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani 
ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem 
gyorsabb továbbfejlesztésükről is 
gondoskodni kell – például a műholdak 
számának növelésével – ahhoz, hogy 
továbbra is élharcosai legyenek az új 
műszaki megoldások kifejlesztésének és a 
digitális ágazatban, illetve az informatikai 
és a kommunikációs technológia területén 
zajló átalakulásoknak, képesek legyenek 
kielégíteni a felhasználók új igényeit, és 
szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai 
célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás 
– és különösen az Északi-sarkvidéken zajló 
változások figyelemmel kísérése –, a 
biztonság és a katonai védelem területén.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A műholdas navigációs 
rendszereket egyre több kulcsfontosságú 
gazdasági ágazat – köztük kiemelten a 
közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság 
és az energiaágazat – veszi igénybe egyre 
nagyobb mértékben, és fontosak az Unió és 
az uniós tagállamok biztonságához és 
katonai védelméhez kapcsolódó 
tevékenységekkel fennálló szinergiák is. A 
műholdas navigáció feletti teljes körű 
ellenőrzés ezért garancia az Unió 
technológiai függetlenségére – ideértve 

(38) A műholdas navigációs 
rendszereket egyre több kulcsfontosságú 
gazdasági ágazat – köztük kiemelten a 
közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság, 
az élelmiszerbiztonság és az energiaágazat 
– veszi igénybe egyre nagyobb mértékben, 
és fontosak az Unió és az uniós tagállamok 
biztonságához és katonai védelméhez 
kapcsolódó tevékenységekkel fennálló 
szinergiák is. A műholdas navigáció feletti 
teljes körű ellenőrzés ezért garancia az 
Unió technológiai függetlenségére –
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hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó 
berendezések komponenseivel kapcsolatos 
függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió 
stratégiai autonómiájának.

ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát 
alkotó berendezések komponenseivel 
kapcsolatos függetlenséget is –, és 
biztosítéka az Unió stratégiai 
autonómiájának.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az EGNOS segítséget nyújthat a 
precíziós mezőgazdaságban, az európai 
termelők hulladékgazdálkodásában, a 
műtrágyák és gyomirtók túlzott 
használatának csökkentésében és a 
terményhozam optimalizálásában. Már 
létezik egy komoly EGNOS felhasználói 
közösség, de a navigációs technológiával 
kompatibilis mezőgazdasági gépek száma 
még korlátozott. Ez a probléma orvoslásra 
vár.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A Kopernikusz célja, hogy önálló 
hozzáférést biztosítson a környezeti 
ismeretekhez és biztosítsa a Föld-
megfigyelési és a geoinformációs 
szolgáltatások legfontosabb technológiáit, 
ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió 
számára a független döntéshozatalt és 
fellépést egyebek mellett olyan területeken, 
mint a környezetvédelem, az 
éghajlatváltozás, a polgári védelem, a 
biztonság és a digitális gazdaság.

(47) A Kopernikusz célja, hogy önálló 
hozzáférést biztosítson a környezeti és 
mezőgazdasági ismeretekhez és biztosítsa 
a Föld-megfigyelési és a geoinformációs 
szolgáltatások legfontosabb technológiáit, 
ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió 
számára a független döntéshozatalt és 
fellépést egyebek mellett olyan területeken, 
mint a környezetvédelem, a 
mezőgazdaság, a biológiai sokféleség, a 
földhasználat, az éghajlatváltozás, a 
polgári védelem, a biztonság és a digitális 
gazdaság.



AD\1162188HU.docx 7/24 PE625.318v02-00

HU

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) A mezőgazdaság esetében a 
Kopernikuszt tovább kell fejleszteni és ki 
kell használni olyan gyakorlatok 
kidolgozásának előmozdítása érdekében, 
amelyek megőrzik a környezetet és 
fenntartják a termelékenységet. A 
mezőgazdaságnak a Kopernikusz teljes 
potenciáljából részesülnie kell, különös 
tekintettel a mezőgazdasági 
földhasználatra és folyamatokra, a 
terméshozamra vonatkozó előrejelzésekre, 
az öntözés kezelésére és a hidrológiára, a 
megművelt területek szezonális 
feltérképezésére, a felszínborításra és a 
terménytípusokra vonatkozó térképekre, a 
termény- és talajállapotokra, a magas 
természeti értékű mezőgazdasági 
területekre, a vidéki területek 
biodiverzitás-megfigyelésére és a 
tájfragmentációra. Az Európai 
Űrügynökség (ESA) Sen2Agri és 
Sen4CAP projektjének eredményei 
alapján az adatokat arra is fel lehetne 
használni, hogy a KAP-ellenőrzések 
megközelítése átálljon a mintavételen 
alapuló módszerről egy szisztematikus 
megközelítésre, és esetleg ez lépjen a 
helyszíni ellenőrzések helyébe, csökkentve 
a kifizető ügynökségek és a KAP 
támogatásaiban részesülő végső 
kedvezményezettek adminisztratív terheit. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A Kopernikusznak a folytonosság 
biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel 

(48) A Kopernikusz program alapját az 
Unió, az ESA és a tagállamok közötti 
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kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények 
és innováció legújabb tendenciái, valamint 
a nagy adathalmazok elemzése és a 
mesterséges intelligencia területén 
bekövetkezett fejlemények és az azokkal 
kapcsolatos uniós szintű stratégiák és 
kezdeményezések figyelembevételével –
tovább kell vinnie az uniós Föld-
megfigyelési programot (Kopernikusz) 
létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet17, illetőleg a 
Kopernikusz elődprogramját, a globális 
környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelés programját (GMES) létrehozó 
és az annak kezdeti működésére irányadó 
végrehajtási szabályokról rendelkező, az 
európai Föld-megfigyelési programról 
(GMES) és annak kezdeti működéséről 
szóló 911/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet18 alapján végzett 
tevékenységet és annak eredményeit19. A 
lehető legnagyobb mértékben ki kell 
használnia a tagállamoknak, az Európai 
Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más 
szervezeteknek a világűrből végzett 
megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, 
egy életképes európai kereskedelmi 
űrágazat kialakulásának elősegítése 
érdekében ideértve az európai 
kereskedelmi kezdeményezések ilyen 
jellegű kapacitásait is. Azokban az 
esetekben, amikor az lehetséges és 
helyénvaló, fel kell használnia továbbá az 
elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK 
irányelv21 alapján szolgáltatott, 
hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat 
is. Annak érdekében, hogy biztosítsa a 
helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz 
céljaira történő hatékony hozzáférést és az 
érintett adatok hatékony felhasználását, a 
Bizottságnak együttműködést kell 
folytatnia a tagállamokkal és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökséggel.

partnerség képezi. Ezért a programnak a 
meglévő európai és nemzeti kapacitásokra 
kell épülnie, és azokat közösen kidolgozott 
új eszközökkel kell kiegészítenie. E 
megközelítés érvényesítése érdekében a 
Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
fenntartsa a párbeszédet az ESA-val és a 
releváns, világűrben lévő és lokális 
eszközökkel rendelkező tagállamokkal. A 
Kopernikusznak a folytonosság biztosítása 
mellett – a Föld-megfigyeléssel 
kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények 
és innováció legújabb tendenciái, valamint 
a nagy adathalmazok elemzése és a 
mesterséges intelligencia területén 
bekövetkezett fejlemények és az azokkal 
kapcsolatos uniós szintű stratégiák és 
kezdeményezések figyelembevételével –
tovább kell vinnie az uniós Föld-
megfigyelési programot (Kopernikusz) 
létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet17, illetőleg a 
Kopernikusz elődprogramját, a globális 
környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelés programját (GMES) létrehozó 
és az annak kezdeti működésére irányadó 
végrehajtási szabályokról rendelkező, az 
európai Föld-megfigyelési programról 
(GMES) és annak kezdeti működéséről 
szóló 911/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet18 alapján végzett 
tevékenységet és annak eredményeit19. A 
lehető legnagyobb mértékben ki kell 
használnia a tagállamoknak, az Európai 
Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más 
szervezeteknek a világűrből végzett 
megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, 
egy életképes európai kereskedelmi 
űrágazat kialakulásának elősegítése 
érdekében ideértve az európai 
kereskedelmi kezdeményezések ilyen 
jellegű kapacitásait is. Azokban az 
esetekben, amikor az lehetséges és 
helyénvaló, fel kell használnia továbbá az 
elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK 
irányelv21 alapján szolgáltatott, 
hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat 
is. Annak érdekében, hogy biztosítsa a 
helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz 
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céljaira történő hatékony hozzáférést és az 
érintett adatok hatékony felhasználását, a 
Bizottságnak együttműködést kell 
folytatnia a tagállamokkal és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökséggel.

__________________ __________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a 
Kopernikusz program létrehozásáról és a 
911/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. 
o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a 
Kopernikusz program létrehozásáról és a 
911/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. 
o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 
22.) az európai Föld-megfigyelési 
programról (GMES) és annak kezdeti 
működéséről (2011–2013) (HL L 276., 
2010.10.20., 1. o.). A Bizottság 
közleménye:

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 
22.) az európai Föld-megfigyelési 
programról (GMES) és annak kezdeti 
működéséről (2011–2013) (HL L 276., 
2010.10.20., 1. o.). A Bizottság 
közleménye:

19 „Mesterséges intelligencia Európa 
számára” (COM(2018) 237 final); a 
Bizottság közleménye: „A közös európai 
adattér kialakítása felé” (COM(2018) 232 
final); javaslat: a Tanács rendelete az 
Európai Nagy Teljesítményű 
Számítástechnika Közös Vállalkozás 
létrehozásáról (COM(2018) 8 final).

19 „Mesterséges intelligencia Európa 
számára” (COM(2018) 237 final); a 
Bizottság közleménye: „A közös európai 
adattér kialakítása felé” (COM(2018) 232 
final); javaslat: a Tanács rendelete az 
Európai Nagy Teljesítményű 
Számítástechnika Közös Vállalkozás 
létrehozásáról (COM(2018) 8 final).

20 A Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete.

20 A Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) 
az Európai Közösségen belüli 
térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) 
kialakításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) 
az Európai Közösségen belüli 
térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) 
kialakításáról.

Indokolás

Ez a hivatkozás elismeri az Európai Űrügynökség által finanszírozott, folyamatban lévő 
megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint az egyes műhold-típusok első egységének 
jövőbeli fejlesztését, amelyet az ESA finanszíroz.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
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48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A Kopernicuszt gyorsan tovább 
kell fejleszteni, például a műholdak 
számának növelésével. Mivel a felhős 
feltételek csökkenthetik a képek 
használhatóságát, nagyobb 
képfrekvenciára van szükség az 
idősorozat-elemzések készítéséhez például 
olyan célokra, mint a mezőgazdaság.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatbeszerzés területén a 
Kopernikusz keretében végzett 
tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, 
hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő 
világűr-infrastruktúrát, előkészítse a 
műholdak hosszú távú élettartam végi 
lecserélését, továbbá új megfigyelési 
rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket 
kezdeményezzen a globális 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
kezelésének támogatása (például az emberi 
tevékenységből eredő szén-dioxid-
kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-
kibocsátások nyomon követése) céljából. A 
Kopernikusz keretében végzett 
tevékenységnek ki kell terjesztenie a 
globális megfigyelést a sarkvidéki 
területekre, továbbá támogatnia kell a 
környezetvédelmi szabályok betartatását, a 
jogszabályokon alapuló környezetvédelmi 
nyomon követést és jelentéstételt és az 
innovatív környezeti alkalmazásokat 
(például növénytermesztési 
hozammonitoring, vízgazdálkodási 
alkalmazások és korszerű tűzvédelmi 
megfigyelés). Ennek keretében a 
Kopernikusznak a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használnia az előző 

(52) Az adatbeszerzés területén a 
Kopernikusz keretében végzett 
tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, 
hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő 
világűr-infrastruktúrát, előkészítse a 
műholdak hosszú távú élettartam végi 
lecserélését, továbbá új megfigyelési 
rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket 
kezdeményezzen a globális 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
kezelésének támogatása (például az emberi 
tevékenységből eredő szén-dioxid-
kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-
kibocsátások nyomon követése), – amely 
küldetések megvalósíthatóságát az 
Európai Űrügynökség jelenleg vizsgálja –, 
valamint mezőgazdasági monitoringja
céljából. A Kopernikusz keretében végzett 
tevékenységnek ki kell terjesztenie a 
globális megfigyelést a sarkvidéki 
területekre, továbbá támogatnia kell a 
környezetvédelmi szabályok betartatását, a 
jogszabályokon alapuló környezetvédelmi 
nyomon követést és jelentéstételt és az 
innovatív környezeti alkalmazásokat 
(például növénytermesztési 
hozammonitoring, vízgazdálkodási 
alkalmazások és korszerű tűzvédelmi 
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finanszírozási időszakban (2014–2020) 
rendelkezésére bocsátott eszközöket és 
élnie kell azok multiplikátorhatásával, 
miközben kapacitásainak további 
kiegészítése céljából új működési és üzleti 
modellekkel is kísérleteznie kell. A 
biztonság területén jelentkező változó 
felhasználói igények kielégítése érdekében 
a Kopernikusznak a tagállamokkal 
meglévő sikeres partnerségek 
kihasználásával és megfelelő irányítási 
mechanizmusok alkalmazásával tovább 
kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

megfigyelés). Ennek keretében a 
Kopernikusznak a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használnia az előző 
finanszírozási időszakban (2014–2020) 
rendelkezésére bocsátott eszközöket és 
élnie kell azok multiplikátorhatásával, 
miközben kapacitásainak további 
kiegészítése céljából új működési és üzleti 
modellekkel is kísérleteznie kell. A 
biztonság területén jelentkező változó 
felhasználói igények kielégítése érdekében 
a Kopernikusznak a tagállamokkal 
meglévő sikeres partnerségek 
kihasználásával és megfelelő irányítási 
mechanizmusok alkalmazásával tovább 
kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

Indokolás

Ez a hivatkozás elismeri az Európai Űrügynökség által finanszírozott, folyamatban lévő 
megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint az egyes műholdtípusok első egységének 
jövőbeli fejlesztését, amelyet az ESA finanszíroz majd.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Az adat- és információfeldolgozás 
területén a Kopernikusznak biztosítania 
kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak 
hosszú távú fenntarthatóságát és 
továbbfejlesztését, a közszektorban 
jelentkező és az Unió nemzetközi 
kötelezettségeiből fakadó igények 
kielégítése érdekében folytatott 
információszolgáltatást, valamint a 
kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek 
maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, 
nemzeti, európai és globális léptékben 
egyaránt információkat kell szolgáltatnia 
különösen a légkör állapotáról; az óceánok 
állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós 
szakpolitikák végrehajtását elősegítő 
szárazföld-monitoring céljaira; az 

(53) Az adat- és információfeldolgozás 
területén a Kopernikusznak biztosítania 
kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak 
hosszú távú fenntarthatóságát és 
továbbfejlesztését, a közszektorban 
jelentkező és az Unió nemzetközi 
kötelezettségeiből fakadó igények 
kielégítése érdekében folytatott 
információszolgáltatást, valamint a 
kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek 
maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, 
nemzeti, európai és globális léptékben 
egyaránt információkat kell szolgáltatnia 
különösen a légkör állapotáról; az óceánok 
állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós 
szakpolitikák végrehajtását elősegítő 
szárazföld-monitoring céljaira; az 
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éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 
céljaira; valamint a többek között a 
megelőzés révén megvalósuló 
veszélyhelyzet-kezelést, a 
környezetvédelmi szabályok betartatását, 
valamint a polgári biztonságot és az Unió 
ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló 
térinformatikai információk körében. A 
Bizottságnak azonosítania kell a 
szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát 
elősegítő megfelelő szerződéses 
megállapodásokat.

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 
céljaira; a mezőgazdasági célú 
földterületek állapotáról és a 
földhasználatról, a halászathoz kötődő 
tevékenységekről; valamint a többek 
között a megelőzés révén megvalósuló 
veszélyhelyzet-kezelést, a 
környezetvédelmi szabályok betartatását, 
valamint a polgári biztonságot és az Unió 
ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló 
térinformatikai információk körében. A 
Bizottságnak azonosítania kell a 
szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát 
elősegítő megfelelő szerződéses 
megállapodásokat.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Tekintettel arra, hogy a 
műholdképek, amelyek például 
megbízható és időszerű információkat 
biztosítanak a növény- és a 
talajviszonyokról, nagy potenciállal 
rendelkeznek a fenntartható és hatékony 
erőforrás-gazdálkodás terén, tovább kell 
ezt a szolgáltatást fejleszteni a 
végfelhasználói igények kielégítése és az 
adatkapcsolat biztosítása érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86) A programhoz rendelt 
infrastruktúra további kutatást és 
innovációt tehet szükségessé, amelynek 
támogatása a Horizont Európa 
keretprogram keretei között történhet, és 

(86) A programhoz rendelt 
infrastruktúra további kutatást és 
innovációt tehet szükségessé, amelynek 
támogatása a Horizont Európa
keretprogram keretei között történhet, és 



AD\1162188HU.docx 13/24 PE625.318v02-00

HU

amelynek során törekedni kell az Európai 
Űrügynökség által e területen folytatott 
tevékenységgel való koherenciára. A 
Horizont Európa keretprogrammal fennálló 
szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a 
stratégiai kutatás- és innovációtervezési 
folyamat keretében azonosításra és 
meghatározásra kerüljenek az űrágazat 
kutatási és innovációs igényei. A program 
által térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott űradatok és szolgáltatások 
segítségével áttörést jelentő megoldások 
születhetnek a kutatás és az innováció 
keretében, ideértve a Horizont Európa 
keretprogramot is, egyebek mellett a 
fenntartható élelmezés és a fenntartható 
természeti erőforrások, az éghajlati 
változások nyomon követése, az intelligens 
városok, az automatizált járművek, a 
biztonság és a katasztrófavédelem 
területén. A Horizont Európa keretprogram 
stratégiai tervezési folyamata azonosítani 
fogja azokat a kutatási és innovációs 
tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik 
az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, 
ezen belül a Galileo, az EGNOS és a 
Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási 
infrastruktúra, különösen pedig a lokális 
figyelőhálózatok alapvető elemét fogják 
képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat 
megalapozó lokális megfigyelési 
infrastruktúrának.

amelynek során törekedni kell az Európai 
Űrügynökség által e területen folytatott 
tevékenységgel való koherenciára. A 
Horizont Európa keretprogrammal fennálló 
szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a 
stratégiai kutatás- és innovációtervezési 
folyamat keretében azonosításra és 
meghatározásra kerüljenek az űrágazat 
kutatási és innovációs igényei. A program 
által térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott űradatok és szolgáltatások 
segítségével áttörést jelentő megoldások 
születhetnek a kutatás és az innováció 
keretében, ideértve a Horizont Európa 
keretprogramot is, egyebek mellett a 
fenntartható élelmezés és a fenntartható 
természeti erőforrások, a természeti 
csapások megelőzése érdekében az 
éghajlati változások nyomon követése, az 
intelligens városok, az automatizált 
járművek, a biztonság és a 
katasztrófavédelem területén. A Horizont 
Európa keretprogram stratégiai tervezési 
folyamata azonosítani fogja azokat a 
kutatási és innovációs tevékenységeket, 
amelyek igénybe vehetik az Unió 
tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen 
belül a Galileo, az EGNOS és a 
Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási 
infrastruktúra, különösen pedig a lokális 
figyelőhálózatok alapvető elemét fogják 
képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat 
megalapozó lokális megfigyelési 
infrastruktúrának.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz 
azok a felhasználók, amelyek élvezik a 
Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-
információk előnyeit, és emellett szerepet 
játszanak a Kopernikusz fejlődési 
irányának meghatározásában; a 

a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz 
azok a felhasználók, amelyek élvezik a 
Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-
információk előnyeit, és emellett szerepet 
játszanak a Kopernikusz fejlődési 
irányának meghatározásában; a 
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Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió 
azon intézményei és szervei és azok az 
európai nemzeti és regionális állami és 
önkormányzati szervek, amelyek 
közszolgálati feladataik keretében a 
környezetvédelmi politika, a polgári 
védelmi politika vagy a biztonságpolitika 
területén a szakpolitika meghatározásával, 
végrehajtásával, érvényesítésével vagy 
nyomon követésével vannak megbízva;

Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió 
azon intézményei és szervei és azok az 
európai nemzeti és regionális állami és 
önkormányzati szervek, amelyek 
közszolgálati feladataik keretében a 
környezetvédelmi politika, a 
mezőgazdasági politika, a fenntartható 
növekedésre törekvő politika, az 
erdőgazdálkodási politika, a polgári 
védelmi politika vagy a biztonságpolitika 
területén a szakpolitika meghatározásával, 
végrehajtásával, érvényesítésével vagy 
nyomon követésével vannak megbízva;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az „egyéb Kopernikusz-felhasználók”, azaz 
azok a további felhasználók, amelyek 
élvezik a Kopernikusz-adatok és a 
Kopernikusz-információk előnyeit, például 
a kutatási és az oktatási, a kereskedelmi és 
a magánjogi, a jótékonysági, a nem 
kormányzati, valamint a nemzetközi 
szervezetek.

az „egyéb Kopernikusz-felhasználók”, azaz 
azok a további felhasználók, amelyek 
élvezik a Kopernikusz-adatok és a 
Kopernikusz-információk előnyeit, például 
a kutatási és az oktatási szervezetek, a 
kereskedelmi és a magánjogi szervek, a 
jogi személyek, a jótékonysági, a nem 
kormányzati, valamint a nemzetközi 
szervezetek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy földi központokból és 
állomásokból, valamint geoszinkron 
műholdakon elhelyezett több jeladóból álló 
regionális navigációs műholdrendszer, 
amely pontosítja és korrigálja a Galileo és 
egyéb GNSS-ek által kiadott nyílt jeleket, 
többek között légiforgalmi szolgáltatások 
és léginavigációs szolgáltatások céljára (a 
továbbiakban: európai geostacionárius 

b) egy földi központokból és 
állomásokból, valamint geoszinkron 
műholdakon elhelyezett több jeladóból álló 
regionális navigációs műholdrendszer, 
amely pontosítja és korrigálja a Galileo és 
egyéb GNSS-ek által kiadott nyílt jeleket, 
többek között légiforgalmi szolgáltatások 
és léginavigációs szolgáltatások céljára, 
valamint a mezőgazdaság céljára (a 
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navigációs lefedési szolgáltatás vagy 
EGNOS);

továbbiakban: európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás vagy 
EGNOS);

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy geoinformációs adatokat és 
szolgáltatásokat nyújtó, önálló, 
felhasználó-központú, polgári irányítás 
alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, 
amely műholdakból, földi 
infrastruktúrából, adat- és 
információfeldolgozási létesítményekből, 
valamint elosztási infrastruktúrából áll, és 
a biztonsági elvárásokat és előírásokat 
teljeskörűen integrálja (a továbbiakban: 
Kopernikusz);

c) friss és megbízható geoinformációs 
adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, 
felhasználó-központú, polgári irányítás 
alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, 
amely műholdakból, földi 
infrastruktúrából, adat- és 
információfeldolgozási létesítményekből, 
valamint elosztási infrastruktúrából áll, és 
az uniós polgárokra vonatkozó biztonsági 
elvárásokat és előírásokat teljeskörűen 
integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jó minőségű, aktuális és adott 
esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos 
adatok, információk és szolgáltatások 
megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg 
globális szinten, vagy az ehhez való 
hozzájárulás, a meglévő és az újonnan 
kialakuló igényeket kielégítve, valamint az 
Unió politikai prioritásainak, köztük az 
éghajlatváltozással és a biztonsággal és 
védelemmel kapcsolatos prioritások 
teljesítése;

a) jó minőségű, aktuális és adott 
esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos 
adatok, információk és szolgáltatások 
megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg 
globális szinten, vagy az ehhez való 
hozzájárulás, a meglévő és az újonnan 
kialakuló igényeket kielégítve, valamint az 
Unió politikai prioritásainak, köztük az 
éghajlatváltozással, az élelmiszer-
biztonsággal és -védelemmel, valamint a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
prioritások teljesítése;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió űrágazatban betöltött 
vezető szerepének támogatása a 
nemzetközi porondon, megerősítve a 
globális kihívásokkal való megküzdésben 
és a globális kezdeményezések 
támogatásában vállalt szerepét, többek 
között az éghajlatváltozás és a fenntartható 
fejlődés területén.

d) az Unió űrágazatban betöltött 
vezető szerepének támogatása a 
nemzetközi porondon, megerősítve a 
globális kihívásokkal való megküzdésben 
és a globális kezdeményezések 
támogatásában vállalt szerepét, többek 
között az éghajlatváltozás, a precíziós 
gazdálkodás, az élelmezésbiztonság és a 
fenntartható fejlődés területén.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Galileo és EGNOS: a lehető 
legkorszerűbb és adott esetben biztonságos 
helymeghatározási, navigációs és 
időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

a) Galileo és EGNOS: hosszú távon a 
lehető legkorszerűbb és adott esetben 
biztonságos helymeghatározási, navigációs 
és időmeghatározási szolgáltatások 
nyújtása;

Indokolás

A Kopernikuszhoz hasonlóan a Galileo szolgáltatásait is hosszú távon kell biztosítani.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Kopernikusz: pontos és megbízható 
Föld-megfigyelési adatok és információk 
hosszú távon és fenntartható módon történő 
biztosítása – a környezettel, az 
éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és 
vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a 
biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint 
a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és 
tagállami szakpolitikák végrehajtásának és 

b) Kopernikusz: pontos és megbízható 
Föld-megfigyelési adatok és információk 
hosszú távon és fenntartható módon történő 
biztosítása – a környezettel, a víz- és 
erdőgazdálkodással, az 
éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és 
vidékfejlesztéssel, a halászattal, a polgári 
védelemmel, a biztonsággal és 
védelemmel, csakúgy mint a digitális 
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nyomon követésének támogatása 
érdekében;

gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami 
szakpolitikák végrehajtásának és nyomon 
követésének támogatása érdekében;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
[16] milliárd EUR.

A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
[18] milliárd EUR.

Indokolás

Ez az összeg összhangban van a Kopernikusz hosszú távú előrejelzéseinek becsléseivel a 
Bizottság által meghatározott összes prioritás végrehajtása érdekében.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Kopernikusz: [5,8] milliárd EUR b) Kopernikusz: [7,8] milliárd EUR

Indokolás

Ez az összeg összhangban van a Kopernikusz hosszú távú előrejelzéseinek becsléseivel a 
Bizottság által meghatározott összes prioritás végrehajtása érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a 

törölve
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forrásokat a költségvetési rendelet 62. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban közvetlenül vagy 62. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjával 
összhangban közvetve hajtja végre Ezeket 
a forrásokat lehetőség szerint az érintett 
tagállam javára kell felhasználni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nagy pontosságú szolgáltatás (high-
accuracy service – HAS): ingyenes a 
felhasználók számára, és kiegészítő 
frekvenciasávban terjesztett további adatok 
révén nagy pontosságú helymeghatározási 
és szinkronizációs adatokat biztosít, 
elsősorban professzionális vagy 
kereskedelmi célú műholdas navigációs 
alkalmazások céljára;

b) nagy pontosságú szolgáltatás (high-
accuracy service – HAS): ingyenes a 
felhasználók számára, és kiegészítő 
frekvenciasávban terjesztett további adatok 
révén nagy pontosságú horizontális és 
vertikális helymeghatározási és 
szinkronizációs adatokat biztosít, 
elsősorban professzionális vagy 
kereskedelmi célú műholdas navigációs 
alkalmazások céljára;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adat- és információfeldolgozási 
komponens, amely a környezetvédelmi 
monitoringgal, jelentéstétellel és 
megfelelésbiztosítással, valamint a polgári 
védelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
szolgáltatásokat (Kopernikusz-
szolgáltatások) támogató, hozzáadott 
értéket képviselő információk előállítására 
irányuló tevékenységekre is kiterjed;

b) adat- és információfeldolgozási 
komponens, amely a vízi, 
környezetvédelmi, mezőgazdasági, 
vidékfejlesztési és erdészeti monitoringgal, 
jelentéstétellel és megfelelésbiztosítással, 
valamint a polgári védelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat 
(Kopernikusz-szolgáltatások) támogató,
szabványosított hozzáadott értéket 
képviselő információk előállítására 
irányuló tevékenységekre is kiterjed;

Módosítás 25
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Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a már meglévő Sentinel programok 
folytonosságának fenntartására, valamint a 
megfigyelés körének kibővítése érdekében 
további Sentinelek kifejlesztésére, 
felbocsátására, fenntartására és 
üzemeltetésére irányuló intézkedések, a 
következő prioritásokkal: az emberi 
eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok 
kibocsátásának nyomon követését szolgáló 
megfigyelési kapacitások, a sarkköri 
lefedettség és innovatív környezetvédelmi 
alkalmazások lehetővé tétele a 
mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban 
és a vízgazdálkodásban;

a) a már meglévő Sentinel programok 
folytonosságának fenntartására, valamint a 
megfigyelés körének kibővítése érdekében 
további Sentinelek kifejlesztésére, 
felbocsátására, fenntartására és 
üzemeltetésére irányuló intézkedések, a 
következő prioritásokkal: az emberi 
eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok 
kibocsátásának nyomon követését szolgáló 
megfigyelési kapacitások, a sarkköri 
lefedettség és innovatív környezetvédelmi 
alkalmazások lehetővé tétele a 
növénytermesztésben, az 
állattenyésztésben, a halászatban, az 
erdőgazdálkodásban és a 
vízgazdálkodásban;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) környezetvédelmi monitoring, 
jelentéstételi és megfelelésbiztosítási 
szolgáltatások, amelyek kiterjednek az 
alábbiakra:

a) környezetvédelmi, mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési monitoring, jelentéstételi 
és megfelelésbiztosítási szolgáltatások, 
amelyek kiterjednek az alábbiakra:

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szárazföld-monitoring a 
felszínborításra, a földhasználatra és a 
földhasználat megváltozására, a városi 
területekre, a szárazföldi víz mennyiségére 
és minőségére, az erdőkre, a 
mezőgazdaságra és egyéb természeti 
erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a

– szárazföld-monitoring a 
felszínborításra, a földhasználatra és a 
földhasználat megváltozására, a városi 
területekre, a szárazföldi víz mennyiségére 
és minőségére, az erdőkre, és különösen az 
erdőirtásra, a mezőgazdaságra és egyéb 
természeti erőforrásokra, a biológiai 
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krioszférára vonatkozó információk 
szolgáltatása érdekében;

sokféleségre és a krioszférára, a 
termőterületek rendszeres értékelésére, a 
termények fejlődésének figyelemmel 
kísérésére regionális és globális 
méretekben, a betakarított 
termésmennyiség becslésére, a 
legalkalmasabb betakarítási időszakok 
előrejelzésére, a terméshozam 
előrejelzésére, öntözési 
szükségletbecslésre, a műtrágya vagy 
növényvédőszerek felhasználásának 
optimalizálására, az evapotranspiráció és 
a vízhiánystressz megfigyelésére, a 
talajösszetétel és a nyersanyagok 
feltérképezésére és nyomon követésére, az 
elsivatagosodásra, a vetésforgásra és 
diverzifikációra, a talajerózióra, a 
szennyeződésre és a vízhatlanságra, 
valamint a vegyianyagok és hulladékok 
kezelésere vonatkozó információk 
szolgáltatása érdekében;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tagállamok képesek lesznek 
felhasználni – a felszínborítás fokától és a 
mezőgazdasági területek hasznosításától 
függően – a mezőgazdasági területek 
monitoringjából származó információkat 
és adatokat a mezőgazdasági támogatások 
adminisztratív terheinek további 
csökkentése érdekében;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az éghajlatváltozás-monitoring az 
emberi eredetű CO2 és egyéb 

– az éghajlatváltozás-monitoring az 
emberi eredetű CO2 és egyéb 
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üvegházhatású gázok kibocsátására, az 
alapvető éghajlati változókra, az ismételt 
éghajlati elemzésekre, a szezonális 
előrejelzésekre, az éghajlat-előrejelzésekre 
és egyes jelenségek kiváltó okaira,
valamint a releváns időbeli és térbeli 
skálák mutatóira vonatkozó információk 
szolgáltatása érdekében;

üvegházhatású gázok kibocsátására, az 
alapvető éghajlati változókra, az ismételt 
éghajlati elemzésekre, a szezonális 
előrejelzésekre, az éghajlat-előrejelzésekre 
és egyes jelenségek kiváltó okaira, 
valamint a talajerózióra és egyéb releváns 
időbeli és térbeli skálák mutatóira 
vonatkozó információk szolgáltatása 
érdekében;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az öntözést igénylő mezőgazdasági 
területek feltérképezése, a betakarítással 
kapcsolatos rendelkezések és a 
talajpusztulás, valamint jobb 
élelmiszerminőség és -biztonság 
garantálása, a környezet védelme mellett;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a halászathoz kötődő 
tevékenységek nyomon követése, a jobb 
élelmiszer-minőség és -biztonság 
garantálása érdekében, a környezet 
védelme mellett;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) veszélyhelyzet-kezelési szolgáltatás 
az Unióban tevékenykedő, polgári 

b) veszélyhelyzet-kezelési szolgáltatás 
az Unióban tevékenykedő, polgári 
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védelemmel foglalkozó hatóságok 
munkáját támogató információk 
rendelkezésre bocsátására, valamint a 
polgári védelmi és katasztrófakezelési 
műveletek (a korai előrejelzés és a 
válsághelyzetekre való reagálási képesség 
javítása) és a különféle típusú 
katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és 
felkészültségi intézkedések (kockázat- és 
helyreállítási elemzések) támogatására;

védelemmel foglalkozó hatóságok 
munkáját támogató információk 
rendelkezésre bocsátására, valamint a 
polgári védelmi és katasztrófakezelési 
műveletek (a korai előrejelzés és a 
válsághelyzetekre való reagálási képesség 
javítása) és a különféle típusú 
katasztrófákkal – beleértve a tűzvészeket –
kapcsolatos megelőzési és felkészültségi 
intézkedések (kockázat- és helyreállítási 
elemzések) támogatására

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Kopernikusz olyan 
intézkedéseket is tartalmaz, amelyek 
biztosítják az összes Kopernikusz-adathoz 
és -információhoz való hozzáférést, és 
adott esetben további infrastruktúrát és 
szolgáltatásokat bocsátanak rendelkezésre 
az említett adatok és információk 
terjesztésének, hozzáférhetőségének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében.

(1) A Kopernikusz olyan
intézkedéseket is tartalmaz, amelyek 
biztosítják az összes Kopernikusz-adathoz 
és -információhoz való hozzáférést, és 
adott esetben további infrastruktúrát és 
szolgáltatásokat bocsátanak rendelkezésre 
az említett adatok és információk 
terjesztésének, hozzáférhetőségének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében. 
Figyelemfelhívó akciók, a Kopernikusz-
szolgáltatásokkal kapcsolatos, potenciális 
felhasználókat megcélzó képzési 
programok, illetve a mezőgazdasági 
termelőket a KAP keretein belül 
Kopernikusz-szolgáltatások 
felhasználására ösztönző intézkedések is 
lebonyolításra kerülnek. A regionális és 
helyi hatóságok Kopernikusz-adatokhoz 
való hozzáférésének támogatása és a 
Kopernikusz-szolgáltatások 
felhasználásának megerősítése is a 
célkitűzések közt szerepel.
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