Dlouho připravované nařízení Copernicus, které zřizuje program Copernicus a nastavuje principy jeho
provozního fungování pro období 2014 - 2020, vstoupilo 24. dubna 2014 pod č. 377/2014 v platnost.
V následujícím shrnutí přinášíme základní informace o nových skutečnostech, které toto nařízení
přináší.
Vedle preambule obsahuje nařízení celkem 34 článků řazených do čtyř základních kapitol.

Preambule


odkazuje na historii programu Copernicus do minulosti - od první iniciativy z Bavena,
vyzývající k přijetí dlouhodobých závazků v oblasti pozorování Země, po iniciační fázi
programu pod jeho původním názvem GMES



poukazuje na související celosvětové iniciativy (GEOSS), evropské programy (Galileo, EGNOS)
a soulad Copernicus s iniciativami INSPIRE a SEIS



zdůrazňuje uživatelskou povahu programu - Copernicus by měl vycházet z potřeb uživatelů



odkazuje na nařízení v přenesené pravomoci č. 1159/2013, které stanovuje registrační
a licenční podmínky pro uživatele Copernicus a určuje kritéria pro omezení přístupu k datům
a informacím programu

Kapitola 1 - Obecná a finanční ustanovení


nařízení zavádí program Copernicus jako program EU pro pozorování a monitorování Země
a stanovuje pravidla pro jeho provádění



program Copernicus je civilním programem, který vychází z uživatelských potřeb, podléhá
civilní kontrole, využívá stávající vnitrostátní a evropské kapacity a zajišťuje návaznost
na činnosti dosažené v rámci své iniciační fáze pod původním názvem GMES



v této kapitole jsou definovány základní komponenty programu a jeho obecné a specifické
cíle



je zde stanovena finanční částka alokovaná pro jednotlivé komponenty Copernicus v rámci
Víceletého finančního rámce EU pro období 2014 - 2020

Kapitola 2 - Správa programu Copernicus


nové nařízení nastavuje principy řízení programu, resp. princip možnosti delegace provozních
aktivit a pravomocí na vymezené subjekty EU



celkově za program Copernicus odpovídá Evropská komise, která určuje priority a zajišťuje
celkovou koordinaci a kontrolu



Koordinací kosmické komponenty Copernicus je pověřena Evropská kosmická agentura (ESA),
implementací jednotlivých služeb či jejich částí pak různé evropské instituce. Přesný rozsah
pověření stanoví podrobněji pověřovací dohody uzavřené s těmito institucemi.



některé podrobnější informace k programu Copernicus (např. stanovení požadavků na data,
technické specifikace kosmické komponenty a služeb, opatření na používání dat a informací
programu Copernicus) může Komise přijmout v podobě prováděcích aktů nebo aktů
v přenesené pravomoci

Kapitola 3 - Zadávání veřejných zakázek


tato kapitola stanovuje podmínky pro zadávání veřejných zakázek v rámci programu
Copernicus

Kapitola 4 - Politika v oblasti dat a bezpečnosti


data z družic Sentinel a informace z programu Copernicus jsou k dispozici prostřednictvím
platforem Copernicus pro šíření informací za předem stanovených technických podmínek
plně, volně a bezplatně



pro vybrané případy jsou definovány bezpečnostní omezení

Kapitola 5 - Různé


závěrečná kapitola nařízení obsahuje dodatky k mezinárodní spolupráci na programu
Copernicus - programu se na základě příslušných dohod mohou účastnit i další země



Komisi je nápomocen "Výbor pro Copernicus" (Copernicus Committee), složený především ze
zástupců členských států. Výbor zasedá v konkrétních složeních, zejména pokud jde o
bezpečnostní aspekty. Pro zohledňování uživatelských požadavků je zřízeno "Fórum
uživatelů" (Copernicus User Forum) jako poradní skupina výboru.



Původní nařízení č. 911/2010 pro iniciační fázi programu (GMES) se ruší, opatření přijatá na
jeho základě ale zůstávají v platnosti.

Kompletní text nařízení naleznete na těchto odkazech v češtině a angličtině

