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TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissio kehitteli tiedonannossaan 
kansalaisia hyödyttävästä Euroopan 
unionin avaruusstrategiasta näkemystään 
ja korosti, että avaruusinfrastruktuuri voi 
palvella EU:n turvallisuutta ja 
puolustusta. 

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia 
julkisia ja yksityisiä 
avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja 
siten myös unionia, joka vastaa EU:n 
avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 683/200812 täytäntöönpantavat 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja 
Galileo sekä Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 

(6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia 
julkisia ja yksityisiä 
avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja 
siten myös unionia, joka vastaa EU:n 
avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 683/200812 täytäntöönpantavat 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja 
Galileo sekä Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 
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päivänä syyskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu 
Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta 
koskevat varoitukset hyödyttävät myös 
pelastuspalveluista vastaavia kansallisia 
viranomaisia.

päivänä syyskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu 
Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta 
koskevat varoitukset hyödyttävät myös 
pelastuspalveluista vastaavia kansallisia 
viranomaisia. Rakentamalla hiljalleen 
Galileon ja Kopernikuksen kaltaisia omia 
järjestelmiään EU tuottaa palveluja, joista 
on hyötyä sekä siviili- että sotilasalan 
valmiuksille.

__________________ __________________
12 EUVL L 196, 27.4.2008, s.1 12 EUVL L 196, 27.4.2008, s.1
13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) SST-tukiohjelmalla olisi osaltaan 
pyrittävä varmistamaan ulkoavaruuden 
rauhanomainen käyttö ja tutkimus.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä 
myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
suuntaviivoja avaruusromun 
vähentämiseksi, ja muita aloitteita, kuten 
unionin ehdotusta ulkoavaruuden 
toimintaa koskeviksi kansainvälisiksi 
käytännesäännöiksi.

(8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä 
myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
suuntaviivoja avaruusromun 
vähentämiseksi, ja muita aloitteita. Lisäksi 
sen olisi oltava yhdenmukainen 
ulkoavaruuden toimintaa koskevista 
kansainvälisistä käytännesäännöistä 
annetun unionin ehdotuksen kanssa.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komissio jatkaa tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan avaruusjärjestön ja muiden 
sidosryhmien kanssa avaruutta koskevaa 
vuoropuhelua strategisten 
kumppaneidensa kanssa. Läheistä 
yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa olisi 
pidettävä yllä ja vahvistettava 
eurooppalaisten SST-palvelujen suhteen.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Pitkäaikaisen ja täyden SST-
valmiuden ohella Euroopan unionin olisi 
asetettava etusijalle hankkeet, joissa 
avaruusromua aktiivisesti poistetaan ja 
tehdään vaarattomaksi, sekä tuettava 
tällaisia hankkeita ja hyödyttävä niistä, 
esimerkkinä ESA:n kehittämä aloite, 
koska nämä hankkeet ovat tehokkain tapa 
vähentää törmäysriskejä sekä riskejä, 
jotka liittyvät hallitsemattomaan 
paluuseen Maan ilmakehään.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä 
koskevat vaatimukset määriteltiin 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa14 ”European space 
situational awareness high-level civil-
military user requirements”, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä 
marraskuuta 2011 kokoontuneessa 
neuvoston poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-
palvelujen olisi palveltava vain
siviilikäyttöä. Puhtaasti sotilaskäyttöä 
koskevia vaatimuksia ei ole tarkoitus 
käsitellä tässä päätöksessä.

(9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä 
koskevat vaatimukset määriteltiin 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa14 ”European space 
situational awareness high-level civil-
military user requirements”, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä 
marraskuuta 2011 kokoontuneessa 
neuvoston poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-
palvelujen olisi palveltava sekä siviili- että 
sotilaskäyttöä. Olisi toteutettava 
perinpohjainen analyysi siitä, miten SST-
palvelut hyödyttävät EU:n jäsenvaltioiden 
sotilaallisia valmiuksia ja miten SST-
palveluilla voidaan osaltaan turvata 
avaruuden militarisoinnin kieltävän 
sopimuksen täytäntöönpano.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.
15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 
24.10.2011.

15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 
24.10.2011.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin satelliittikeskuksen 
perustamisesta 20 päivänä heinäkuuta 2001 
annetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla 
(2001/555/YUTP)16 perustettu Euroopan 
unionin satelliittikeskus, jäljempänä 
’EUSK’, joka on unionin virasto ja joka 
tarjoaa eri tasoiseksi luokiteltuja 
geospatiaalisia kuvatietopalveluja ja -
tuotteita siviili- ja sotilaskäyttäjille, voisi 
vastata SST-palvelujen toiminnasta ja 
tuottamisesta. Sen asiantuntemus 
luottamuksellisen tiedon käsittelemisessä 
turvatussa ympäristössä ja sen tiiviit 

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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institutionaaliset yhteydet jäsenvaltioihin 
ovat voimavara, jolla voidaan helpottaa 
SST-palvelujen tuottamista. 
Ennakkoedellytys EUSK:n osallistumiselle 
SST-tukiohjelmaan on mainitun neuvoston
yhteisen toiminnan muuttaminen, sillä tällä 
hetkellä siinä ei säädetä EUSK:n 
toiminnasta SST:n alalla.

__________________ __________________
16 EYVL L 200, 25.7.2001, s. 5.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tämän asetuksen mukaisesti 
hyväksytyissä toimenpiteissä olisi otettava 
huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V osasto.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ”osallistuvalla jäsenvaltiolla” EU:n 
jäsenvaltiota, joka osallistuu SST-
tukiohjelmaan komission päätöksen ja 
Euroopan unionin satelliittikeskuksen 
kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen 
perusteella.
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) ”kansallisella tunnistimella” yhden 
tai useamman jäsenvaltion yksinomaiseen 
valvontaan kuuluvia tunnistimia.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea 
toimia, joilla pyritään perustamaan SST-
valmiudet. Erityisesti tavoitteena on:

SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea 
toimia, joilla pyritään perustamaan SST-
valmiudet ja pitämään niitä yllä. 
Erityisesti tavoitteena on:

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 
avaruusesineiden valvomiseksi ja 
seuraamiseksi;

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen, käyttö ja
tehostaminen avaruusesineiden 
valvomiseksi ja seuraamiseksi;

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) analysointitoiminnon perustaminen ja (b) analysointitoiminnon perustaminen, 
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käyttö tunnistimilla saadun SST-datan 
määrittämiseksi ja analysoimiseksi; tähän 
sisältyy myös avaruusesineiden 
havaitsemis- ja tunnistamisvalmiudet sekä 
luettelon laatiminen avaruusesineistä ja 
kyseisen luettelon ylläpito;

käyttö ja tehostaminen tunnistimilla 
saadun SST-datan määrittämiseksi ja 
analysoimiseksi; tähän sisältyy myös 
avaruusesineiden havaitsemis- ja 
tunnistamisvalmiudet sekä luettelon 
laatiminen avaruusesineistä ja kyseisen 
luettelon ylläpito;

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedotustoiminnon perustaminen ja 
käyttö SST-palvelujen tuottamiseksi 
avaruusalusten operaattoreille ja 
viranomaisille.

(c) tiedotustoiminnon perustaminen, käyttö 
ja tehostaminen SST-palvelujen 
tuottamiseksi avaruusalusten 
operaattoreille ja viranomaisille.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) edellä a) kohdassa tarkoitetun 
verkoston tehostaminen uusilla 
kansallisilla tunnistimilla tai 
parantamalla nykyisiä kansallisia 
tunnistimia.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, julkisille ja 
yksityisille avaruusalusten operaattoreille 

2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, Euroopan 
avaruusjärjestölle, julkisille ja yksityisille 
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sekä pelastuspalvelusta vastaaville 
viranomaisille. SST-palvelut tuotetaan 
9 artiklassa vahvistettujen SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista 
koskevien säännösten mukaisesti.

avaruusalusten operaattoreille sekä 
pelastuspalvelusta sekä turvallisuudesta 
vastaaville viranomaisille. Niitä voidaan 
tuottaa myös unionin ulkopuolisille 
valtioille, jos parlamentti hyväksyy asiaa 
koskevan sopimuksen. SST-palvelujen on 
oltava myös sotilassatelliittien 
operaattorien saatavilla. SST-palvelut 
tuotetaan 9 artiklassa vahvistettujen SST-
datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista 
koskevien säännösten mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK ja 
komissio eivät ole vastuussa vahingoista, 
jotka aiheutuvat SST-palvelujen 
puuttumisesta tai keskeytymisestä taikka 
viiveistä eivätkä SST-palvelujen kautta 
tuotettujen tietojen epätarkkuudesta.

3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK ja 
komissio sekä organisaatiot, jotka 
palkataan tarjoamaan SST-palveluja,
eivät ole vastuussa vahingoista, jotka 
aiheutuvat SST-palvelujen puuttumisesta 
tai keskeytymisestä taikka viiveistä eivätkä 
SST-palvelujen kautta tuotettujen tietojen 
epätarkkuudesta.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) varmistaa lisäksi tarpeellisen 
vuoropuhelun ja koordinoinnin, joilla 
tuodaan yhteen asiaankuuluvat toimijat, 
kuten Euroopan puolustusvirasto ja 
Euroopan avaruusjärjestö, jotta 
varmistetaan sotilaallisten ja siviilialan 
avaruusohjelmien ja -aloitteiden välinen 
johdonmukaisuus ja jotta saavutetaan 
synergiaetuja etenkin turvallisuusalalla;
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) edistää jäsenvaltioiden osallistumista 
SST-tukiohjelmaan.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) SST-tunnistimien omistajuus ja riittävät 
tekniset ja inhimilliset resurssit niiden 
käyttämiseksi tai 
tietojenkäsittelyvalmiudet;

(a) SST-tunnistimien tai SST-
tietojenkäsittelyvalmiuksien omistajuus ja 
riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit 
niiden käyttämiseksi;

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee 
luettelon jäsenvaltioista verkkosivustollaan 
ja pitää luettelon ajan tasalla.

4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee 
luettelon osallistuvista jäsenvaltioista 
verkkosivustollaan ja pitää luettelon ajan 
tasalla.
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Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja 
vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1. SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja 
vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) palvelun tehokas toiminta ja tuotettujen 
tietojen maksimaalinen käyttö on 
varmistettava, mutta dataa ja tietoja ei saa 
antaa tiedoksi luvatta;

(a) palvelun tehokas toiminta ja tuotettujen 
SST-tietojen maksimaalinen käyttö on 
varmistettava, mutta SST-dataa ja SST-
tietoja ei saa antaa tiedoksi luvatta;

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) SST-datan turvallisuus on 
varmistettava;

(b) SST-datan turvallisuus on 
varmistettava;

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) SST-tukiohjelman avulla kerätty 
SST-data ja SST-tiedot annetaan myös 
kolmansien maiden, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kolmansien 
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osapuolten saataville todellisen 
tiedontarpeen perusteella ja SST-tietojen 
alkuperäisen luovuttajan ja asianomaisen 
avaruusesineen omistajan ohjeita ja 
turvallisuussääntöjä noudattaen sekä 
neuvoston turvallisuuskomitean 
hyväksymän suosituksen ”Space 
Situational Awareness Data Policy –
recommendations on security aspects” 
mukaisesti19a.
______________
19a CS 14698/12, 9.10.2012

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) SST-tukiohjelman puitteissa tuotetut 
tiedot on asetettava saataville tarpeen 
mukaan tietojen alkuperäisen luovuttajan 
ja asianomaisen avaruusesineen 
omistajan ohjeita ja turvallisuussääntöjä 
noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tekee SST-datan ja SST-
tietojen käyttöä ja vaihtoa koskevat 
tarvittavat täytäntöönpanopäätökset, ja se 
myös tekee SST-datan ja SST-tietojen 
vaihtoa ja käyttöä koskevat kansainväliset 
yhteistyösopimukset. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.
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Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden ja 
EUSK:n on tehtävä sopimus, jossa 
määrätään 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävää 
yhteistyötä koskevista säännöistä ja 
mekanismeista. Sopimuksen on sisällettävä 
määräyksiä muun muassa seuraavista 
seikoista:

Osallistuvien jäsenvaltioiden ja EUSK:n 
on tehtävä sopimus, jossa määrätään 3 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä 
koskevista säännöistä ja mekanismeista. 
Sopimuksen on sisällettävä määräyksiä 
muun muassa seuraavista seikoista:

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuranta ja arviointi Seuranta, raportointi ja arviointi

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokaisen vuoden alussa komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen. Kertomukseen 
sisältyy tietoja osallistumisesta SST-
tukiohjelmaan ja ohjelmasta tuetuista 
toimista, SST-verkoston kehityksestä ja 
palveluntarjoamisesta, SST-datan ja SST-
tietojen vaihdosta ja käytöstä, edellisenä 
vuonna tehdyistä kansainvälisistä 
yhteistyösopimuksista sekä kuluvan 
vuoden työohjelmasta.
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Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa Euroopan parlamentille
ja neuvostolle arviointikertomuksen SST-
tukiohjelman täytäntöönpanosta 1 päivään 
heinäkuuta 2018 mennessä. Kertomuksen 
on sisällettävä suosituksia SST-
tukiohjelmasta tuettujen toimien 
uusimiseksi, muuttamiseksi tai 
keskeyttämiseksi, ja niissä on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

2. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosittain
arviointikertomuksen SST-tukiohjelman 
täytäntöönpanosta. Kertomuksen on 
sisällettävä suosituksia SST-tukiohjelmasta 
tuettujen toimien uusimiseksi, 
muuttamiseksi tai keskeyttämiseksi, ja 
niissä on otettava huomioon seuraavat 
seikat:
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