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Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ruimteschroot is inmiddels de 
ernstigste bedreiging voor de haalbaarheid 
op lange termijn van 
ruimtevaartactiviteiten. Daarom moet er 
een ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
"SST") worden opgezet met het doel om de 
oprichting en exploitatie te ondersteunen 
van diensten, bestaande uit de monitoring 
en bewaking van voorwerpen in de ruimte 
om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 
gevolge van botsingen of schade aan 
terrestrische infrastructuur of de 
menselijke bevolking als gevolg van de 
ongecontroleerde terugkeer in de 
dampkring van de aarde van complete 
ruimtevaartuigen of -schroot te 
voorkomen.

(5) Ruimteschroot is inmiddels een 
ernstige bedreiging voor de haalbaarheid 
op lange termijn van 
ruimtevaartactiviteiten. Daarom moet er 
een ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
"SST") worden opgezet met het doel om de 
oprichting en exploitatie te ondersteunen 
van diensten, bestaande uit de monitoring 
en bewaking van voorwerpen in de ruimte 
om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 
gevolge van botsingen te voorkomen. De 
toename van de hoeveelheid 
ruimteschroot heeft tevens een impact op 
de ongecontroleerde en risicovolle 
terugkeer van voorwerpen in de ruimte. 
Het is bijgevolg interessant een SST-
dienst op te richten om de baan en het 
terugkeertraject van deze voorwerpen te 
voorspellen zodat de regeringen en 
diensten voor civiele bescherming 
hierover kunnen worden ingelicht.

Or. fr

Amendement 38
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ruimteschroot is inmiddels de 
ernstigste bedreiging voor de haalbaarheid 
op lange termijn van 
ruimtevaartactiviteiten. Daarom moet er 

(5) Ruimteschroot is inmiddels de 
ernstigste bedreiging voor de haalbaarheid 
op lange termijn van 
ruimtevaartactiviteiten, de 
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een ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
"SST") worden opgezet met het doel om de 
oprichting en exploitatie te ondersteunen 
van diensten, bestaande uit de monitoring 
en bewaking van voorwerpen in de ruimte 
om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 
gevolge van botsingen of schade aan 
terrestrische infrastructuur of de menselijke
bevolking als gevolg van de 
ongecontroleerde terugkeer in de 
dampkring van de aarde van complete 
ruimtevaartuigen of -schroot te voorkomen.

beschikbaarheid van goede omloopbanen 
en frequentiespectra, en mogelijkheden 
voor de lancering van ruimtevaartuigen. 
Daarom moet er een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
"SST") worden opgezet met het doel om de 
oprichting en exploitatie te ondersteunen 
van diensten, bestaande uit de monitoring 
en bewaking van voorwerpen in de ruimte 
om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 
gevolge van botsingen of schade aan 
terrestrische infrastructuur of de menselijke 
bevolking als gevolg van de 
ongecontroleerde terugkeer in de 
dampkring van de aarde van complete 
ruimtevaartuigen of -schroot te voorkomen.

Or. en

Amendement 39
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 
het belang van alle openbare en particuliere 
exploitanten van infrastructuren in de 
ruimte, met inbegrip van de Unie in 
verband met haar verantwoordelijkheden 
voor de EU-ruimtevaartprogramma's –
Egnos (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) en Galileo, die worden 
uitgevoerd op grond van 
Verordening (EG) nr. 683/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende de voortzetting van 
de uitvoering van de Europese 
programma’s voor navigatie per satelliet 
(Egnos en Galileo)12 en Copernicus/GMES 
zoals ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 
het belang van alle openbare en particuliere 
exploitanten van infrastructuren in de 
ruimte, met inbegrip van de Unie in 
verband met haar verantwoordelijkheden 
voor de EU-ruimtevaartprogramma's –
Egnos (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) en Galileo, die worden 
uitgevoerd op grond van 
Verordening (EG) nr. 683/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende de voortzetting van 
de uitvoering van de Europese 
programma’s voor navigatie per satelliet 
(Egnos en Galileo)12 en Copernicus/GMES 
zoals ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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22 september 2010 inzake het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011-2013)13. 
Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 
belang van de nationale overheden die 
belast zijn met de burgerbescherming.

22 september 2010 inzake het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011-2013)13. 
Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 
belang van de nationale overheden die 
belast zijn met de burgerbescherming. 
Bovendien zullen deze diensten 
particuliere verzekeraars helpen bij het 
ramen van de mogelijke 
aansprakelijkheid in verband met 
botsingen tijdens de levensduur van een 
satelliet.

__________________ __________________
12 PB L 196 van 27.4.2008, blz. 1. 12 PB L 196 van 27.4.2008, blz. 1.
13 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1. 13 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1.

Or. en

Amendement 40
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 
het belang van alle openbare en particuliere 
exploitanten van infrastructuren in de 
ruimte, met inbegrip van de Unie in 
verband met haar verantwoordelijkheden 
voor de EU-ruimtevaartprogramma’s –
Egnos (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) en Galileo, die worden 
uitgevoerd op grond van Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma’s voor navigatie per 
satelliet (Egnos en Galileo) en 
Copernicus/GMES zoals ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 
het belang van alle openbare en particuliere 
exploitanten van infrastructuren in de 
ruimte, met inbegrip van de Unie in 
verband met haar verantwoordelijkheden 
voor de EU-ruimtevaartprogramma’s –
Egnos (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) en Galileo, die worden 
uitgevoerd op grond van Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma’s voor navigatie per 
satelliet (Egnos en Galileo) en 
Copernicus/GMES zoals ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
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september 2010 inzake het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011-2013). 
Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 
belang van de nationale overheden die 
belast zijn met de burgerbescherming.

september 2010 inzake het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011-2013). Waarschuwingen in 
verband met een ongecontroleerde 
terugkeer en de geschatte zones en 
tijdspannes voor het neerkomen zijn ook 
in het belang van de nationale overheden 
die belast zijn met de burgerbescherming.

__________________ __________________
12 PB L 196 van 27.7.2008, blz. 1. 12 PB L 196 van 27.7.2008, blz. 1.
13 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1. 13 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1.

Or. fr

Amendement 41
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De SST-diensten moeten een 
aanvulling vormen op de 
onderzoeksactiviteiten in verband met de 
bescherming van in de ruimte 
gestationeerde infrastructuur die 
plaatsvinden in het kader van het uit 
hoofde van [verwijzing naar Verordening 
tot vaststelling van Horizon 2020 invoegen 
wanneer deze eenmaal is vastgesteld] 
ingestelde Horizon 2020-programma, 
evenals op de activiteiten van het Europees 
Ruimteagentschap op dit gebied.

(7) De SST-diensten moeten een 
aanvulling vormen op de 
onderzoeksactiviteiten in verband met de 
bescherming van in de ruimte 
gestationeerde infrastructuur die 
plaatsvinden in het kader van het uit 
hoofde van [verwijzing naar Verordening 
tot vaststelling van Horizon 2020 invoegen 
wanneer deze eenmaal is vastgesteld] 
ingestelde Horizon 2020-programma, zoals 
de ontwikkeling van optische 
lasertechnologieën voor monitoring,
evenals op de activiteiten van het Europees 
Ruimteagentschap of ander internationaal 
onderzoek op dit gebied. Daarnaast 
moeten de SST-diensten een aanvulling 
vormen op de vlaggenschipprogramma's 
van de Unie op ruimtegebied (Copernicus 
en Galileo), de digitale agenda van de EU 
en andere telecommunicatie-
infrastructuren die bijdragen tot de 
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verwezenlijking van de 
informatiemaatschappij.

Or. en

Amendement 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De SST-diensten moeten een 
aanvulling vormen op de 
onderzoeksactiviteiten in verband met de 
bescherming van in de ruimte 
gestationeerde infrastructuur die 
plaatsvinden in het kader van het uit 
hoofde van [verwijzing naar Verordening 
tot vaststelling van Horizon 2020 invoegen 
wanneer deze eenmaal is vastgesteld] 
ingestelde Horizon 2020-programma, 
evenals op de activiteiten van het Europees 
Ruimteagentschap op dit gebied.

(7) De SST-diensten moeten een 
aanvulling vormen op de 
onderzoeksactiviteiten in verband met de 
bescherming van in de ruimte 
gestationeerde infrastructuur die 
plaatsvinden in het kader van het uit 
hoofde van [verwijzing naar Verordening 
tot vaststelling van Horizon 2020 invoegen 
wanneer deze eenmaal is vastgesteld] 
ingestelde Horizon 2020-programma, 
evenals op de bestaande en toekomstige 
activiteiten van het Europees 
Ruimteagentschap op dit gebied.

Or. en

Amendement 43
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet ook een aanvulling vormen op de 
bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 
VN-richtlijnen omtrent het beperken van 
ruimteschroot en andere initiatieven, zoals 
het voorstel van de Unie voor een 
internationale gedragscode voor 

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet ook een aanvulling vormen op de 
bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 
VN-richtlijnen omtrent het beperken van 
ruimteschroot en andere internationale 
initiatieven om te zorgen voor duurzame 
ruimtevaart, deugdelijke 
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ruimteactiviteiten. ruimtebeheerstructuren en/of universele 
toegang, zoals het voorstel van de Unie 
voor een internationale gedragscode voor 
ruimteactiviteiten.

Or. en

Amendement 44
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Civiel-militaire SSA-
gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie getiteld "gebruikersvereisten 
van hoog niveau op civiel-militair gebied 
voor het Europese systeem voor 
omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 
door de lidstaten verenigd in het Politiek 
en Veiligheidscomité van de Raad werd 
goedgekeurd op 18 november 201115. De 
verstrekking van SST-diensten moet 
uitsluitend civiele doeleinden dienen. 
Zuiver militaire vereisten mogen geen 
voorwerp van dit besluit zijn.

(9) Civiel-militaire SSA-
gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie getiteld "gebruikersvereisten 
van hoog niveau op civiel-militair gebied 
voor het Europese systeem voor 
omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 
door de lidstaten verenigd in het Politiek 
en Veiligheidscomité van de Raad werd 
goedgekeurd op 18 november 201115. De 
verstrekking van SST-diensten moet 
uitsluitend civiele doeleinden dienen, maar 
dit mag het Europees Defensieagentschap 
(EDA) er niet van weerhouden een 
bijdrage te leveren aan het programma. 
Zuiver militaire vereisten mogen geen 
voorwerp van dit besluit zijn.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 definitief van 
12 oktober 2011.

14 SEC(2011) 1247 definitief van 
12 oktober 2011.

15 Raadsdocument nr. 15715/11 van 
24 oktober 2011.

15 Raadsdocument nr. 15715/11 van 
24 oktober 2011.

Or. en

Amendement 45
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Civiel-militaire SSA-
gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie getiteld "gebruikersvereisten 
van hoog niveau op civiel-militair gebied 
voor het Europese systeem voor 
omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 
door de lidstaten verenigd in het Politiek 
en Veiligheidscomité van de Raad werd 
goedgekeurd op 18 november 201115. De 
verstrekking van SST-diensten moet 
uitsluitend civiele doeleinden dienen. 
Zuiver militaire vereisten mogen geen 
voorwerp van dit besluit zijn.

Civiel-militaire SSA-gebruikersvereisten 
zijn afgebakend in het werkdocument van 
de diensten van de Commissie getiteld 
"gebruikersvereisten van hoog niveau op 
civiel-militair gebied voor het Europese 
systeem voor omgevingsbewustzijn in de 
ruimte" dat door de lidstaten verenigd in 
het Politiek en Veiligheidscomité van de 
Raad werd goedgekeurd op 18 november 
2011. De verstrekking van SST-diensten 
moet uitsluitend civiele doeleinden dienen. 
Zuiver militaire vereisten mogen geen 
voorwerp van dit besluit zijn. De 
bescherming van militaire satellieten of 
satellieten met dubbele functie wordt als 
civiel doeleinde beschouwd.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 definitief van 
12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 definitief van 
12.10.2011.

15 Document 15715/11 van de Raad van 
24.10.2011.

15 Document 15715/11 van de Raad van 
24.10.2011.

Or. fr

Amendement 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 
van bestaande en toekomstige nationale 
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie, de lidstaten en ESA en 
gebruikmaken van bestaande en 
toekomstige nationale en Europese
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
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deelnemende lidstaten ter beschikking 
worden gesteld. De respectieve lidstaten 
behouden de eigendom en controle van hun 
middelen en blijven verantwoordelijk voor 
de exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten en ESA ter 
beschikking worden gesteld. De 
respectieve lidstaten behouden de 
eigendom en controle van hun middelen en 
blijven verantwoordelijk voor de 
exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

Or. en

Amendement 47
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 
van bestaande en toekomstige nationale 
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten ter beschikking 
worden gesteld. De respectieve lidstaten 
behouden de eigendom en controle van hun 
middelen en blijven verantwoordelijk voor 
de exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten, en de 
desbetreffende Europese en nationale 
agentschappen, en gebruikmaken van 
bestaande en toekomstige nationale 
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten ter beschikking 
worden gesteld. De respectieve lidstaten 
behouden de eigendom en controle van hun 
middelen en blijven verantwoordelijk voor 
de exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

Or. en

Amendement 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 
van bestaande en toekomstige nationale 
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten ter beschikking 
worden gesteld. De respectieve lidstaten 
behouden de eigendom en controle van hun 
middelen en blijven verantwoordelijk voor 
de exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 
van bestaande en toekomstige nationale 
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten en ESA ter 
beschikking worden gesteld. De 
respectieve lidstaten en ESA behouden de 
eigendom en controle van hun middelen en 
blijven verantwoordelijk voor de 
exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

Or. en

Motivering

ESA zelf, en niet de ESA-lidstaten, bezitten de middelen die in het kader van ESA-
programma's worden ontwikkeld.

Amendement 49
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA) kan ook aanvullende 
ondersteuning bieden om de integriteit 
van de netwerken en systemen te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 50
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 
specificaties en ligging van bepaalde 
voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 
voor de veiligheid van de Europese Unie of 
haar lidstaten. Daarom moet bij de 
oprichting en exploitatie van het netwerk 
van SST-sensoren, de capaciteit voor het 
verwerken en analyseren van de SST-
gegevens en de verstrekking van de SST-
diensten afdoende rekening worden 
gehouden met de veiligheidsaspecten. Het 
is derhalve nodig om in dit besluit 
algemene voorwaarden vast te leggen voor 
het gebruik en de veilige uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie tussen de 
lidstaten, het EUSC en de ontvangers van 
SST-diensten. Verder dienen de Europese 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden de benodigde 
coördinatiemechanismen te definiëren voor 
de omgang met de veiligheidsaspecten van 
het SST-ondersteuningsprogramma.

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 
specificaties en ligging van bepaalde 
voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 
voor de veiligheid van de Europese Unie of 
haar lidstaten. Daarom moet bij de 
oprichting en exploitatie van het netwerk 
van SST-sensoren, de capaciteit voor het 
verwerken en analyseren van de SST-
gegevens en de verstrekking van de SST-
diensten afdoende rekening worden 
gehouden met de veiligheidsaspecten. Het 
is derhalve nodig om in dit besluit 
algemene voorwaarden vast te leggen voor 
het gebruik en de veilige uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie tussen de 
lidstaten, het EUSC, het ENISA, het EDA
en de ontvangers van SST-diensten. Verder 
dienen de Europese Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden de 
benodigde coördinatiemechanismen te 
definiëren voor de omgang met de 
veiligheidsaspecten van het SST-
ondersteuningsprogramma.

Or. en

Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 
specificaties en ligging van bepaalde 
voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 
voor de veiligheid van de Europese Unie of

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 
specificaties en ligging van bepaalde 
voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 
voor de veiligheid van de Europese Unie,
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haar lidstaten. Daarom moet bij de 
oprichting en exploitatie van het netwerk 
van SST-sensoren, de capaciteit voor het 
verwerken en analyseren van de SST-
gegevens en de verstrekking van de SST-
diensten afdoende rekening worden 
gehouden met de veiligheidsaspecten. Het 
is derhalve nodig om in dit besluit 
algemene voorwaarden vast te leggen voor 
het gebruik en de veilige uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie tussen de 
lidstaten, het EUSC en de ontvangers van 
SST-diensten. Verder dienen de Europese 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden de benodigde 
coördinatiemechanismen te definiëren voor 
de omgang met de veiligheidsaspecten van 
het SST-ondersteuningsprogramma.

haar lidstaten of zelfs derde landen. 
Daarom moet bij de oprichting en 
exploitatie van het netwerk van SST-
sensoren, de capaciteit voor het verwerken 
en analyseren van de SST-gegevens en de 
verstrekking van de SST-diensten afdoende 
rekening worden gehouden met de 
veiligheidsaspecten. Het is derhalve nodig 
om in dit besluit algemene voorwaarden 
vast te leggen voor het gebruik en de 
veilige uitwisseling van SST-gegevens en -
informatie tussen de lidstaten, het EUSC en 
de ontvangers van SST-diensten. Verder 
dienen de Europese Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden de 
benodigde coördinatiemechanismen te 
definiëren voor de omgang met de 
veiligheidsaspecten van het SST-
ondersteuningsprogramma.

Or. fr

Amendement 52
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het Veiligheidscomité van de Raad 
beveelt aan een risicobeheersingsstructuur 
op te zetten om te waarborgen dat de 
aspecten van gegevensbeveiliging goed in 
acht worden genomen bij de uitvoering van 
het SST-ondersteuningsprogramma. 
Daartoe moeten de deelnemende lidstaten 
en het EUSC geschikte structuren en 
procedures voor risicobeheersing instellen.

(14) Het Veiligheidscomité van de Raad 
beveelt aan een risicobeheersingsstructuur 
op te zetten om te waarborgen dat de 
aspecten van gegevensbeveiliging goed in 
acht worden genomen bij de uitvoering van 
het SST-ondersteuningsprogramma. 
Daartoe moeten de deelnemende lidstaten 
en het EUSC geschikte structuren en 
procedures voor risicobeheersing instellen, 
waarbij het ENISA een passende rol moet 
spelen in de ondersteuning van de 
veiligheid van netwerken en informatie.

Or. en
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Amendement 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet door de Unie worden gefinancierd in 
overeenstemming met Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie18. Uniefinanciering voor 
het SST-ondersteuningsprogramma moet 
worden gehaald uit relevante programma's 
die in het meerjarige financiële kader voor 
2014-2020 zijn opgenomen.

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet door de Unie worden gefinancierd in 
overeenstemming met Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie18. Het bedrag aan 
Uniefinanciering voor het SST-
ondersteuningsprogramma bedraagt 
maximaal 70 miljoen euro in huidige 
prijzen. Het moet in de eerste plaats 
worden gehaald uit programma's voor het 
ruimtevaartbeleid die in het meerjarige 
financiële kader voor 2014-2020 zijn 
opgenomen, met name EGNOS/Galileo en 
Copernicus, en bij voorkeur via specifieke 
begrotingslijnen in het kader van deze 
programma's. In bepaalde gevallen 
moeten bijdragen van het Fonds voor 
interne veiligheid en van het 
Horizon 2020-programma ook mogelijk 
zijn, maar deze moeten strikt beperkt 
blijven tot acties waarin hun 
basishandelingen voorzien en die verband 
houden met respectievelijk de 
bescherming van kritieke infrastructuur 
en ruimtevaart- en veiligheidsonderzoek. 
Elke verhoging van de Uniebijdrage moet 
worden gezocht bij het Galileo-
programma en het Copernicus-
programma.

__________________ __________________
18 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 18 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. en
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Amendement 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet door de Unie worden gefinancierd in 
overeenstemming met Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie18. Uniefinanciering voor 
het SST-ondersteuningsprogramma moet 
worden gehaald uit relevante programma's 
die in het meerjarige financiële kader voor 
2014-2020 zijn opgenomen.

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet door de Unie worden gefinancierd in 
overeenstemming met Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie18. Uniefinanciering voor 
het SST-ondersteuningsprogramma moet 
worden gehaald uit relevante programma's 
die in het meerjarige financiële kader voor 
2014-2020 zijn opgenomen. Elke 
verhoging van de Uniebijdrage mag, 
behalve bij Horizon 2020 wat betreft de 
onderzoeksaspecten, ook worden gezocht 
bij het Galileo- en het Copernicus-
programma, mits de doelstellingen van die 
programma's niet in het gedrang komen.

__________________ __________________
18 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 18 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. en

Amendement 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om een correcte planning van het 
programma te waarborgen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van een meerjarig 
werkprogramma. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 56
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een ondersteuningsprogramma 
voor ruimtebewaking en -monitoring 
(hierna SST) opgezet voor de periode van 
1 januari 2014 tot 31 december 2020.

Voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 
december 2020 wordt het
ondersteuningsprogramma Cassini voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
"Cassini-programma") opgezet .
(Dit amendement geldt voor de hele tekst; 
indien dit amendement wordt aangenomen, 
moeten in de hele tekst technische 
aanpassingen worden aangebracht.)

Or. de

Motivering

In navolging van het Galileo- en het Copernicus-programma, moet een naam in plaats van 
een moeilijk te onthouden afkorting gebruikt worden. De naam verwijst naar de Italiaans-
Franse astronoom Cassini. Deze wijziging moet overal in het besluit worden doorgevoerd 
waar voordien het "SST-ondersteuningsprogramma" vermeld werd.
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Amendement 57
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Algemene doelstelling

Het SST-ondersteuningsprogramma 
draagt bij tot de waarborging van de 
instandhouding op lange termijn van de 
Europese en nationale 
ruimtevaartinfrastructuren en -diensten 
en heeft daarbij als algemene doel de 
Europese Unie te voorzien van een 
autonoom systeem voor ruimtebewaking 
dat onontbeerlijk is voor de veiligheid van 
de Europese economieën, samenlevingen 
en burgers door met name bij te dragen 
tot de non-proliferatie van ruimteschroot.

Or. fr

Amendement 58
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "voorwerp in de ruimte": ieder in de 
ruimte aanwezig, door de mens gemaakt of 
natuurlijk voorwerp in;

(1) "voorwerp in de ruimte": ieder in de 
ruimte aanwezig, door de mens gemaakt 
voorwerp;

Or. fr

Amendement 59
Vittorio Prodi
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "ruimtevaartuig" houdt ieder door de 
mens gemaakt voorwerp in de ruimte in dat 
een bepaald doel dient, met inbegrip van 
kunstmanen;

(2) "ruimtevaartuig" houdt ieder door de 
mens gemaakt voorwerp in de ruimte in dat 
een bepaald doel dient, met inbegrip van 
kunstmanen, minisatellieten, 
microsatellieten, nanosatellieten en 
picosatellieten;

Or. en

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "ruimtevaartuig" houdt ieder door de 
mens gemaakt voorwerp in de ruimte in dat 
een bepaald doel dient, met inbegrip van 
kunstmanen;

(2) "ruimtevaartuig" houdt ieder door de 
mens gemaakt voorwerp in de ruimte in dat 
een bepaald doel dient, met inbegrip van 
actieve kunstmanen;

Or. fr

Amendement 61
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "ruimteschroot" houdt ruimtevaartuigen 
of delen daarvan in die niet langer een 
bepaald doel dienen, met inbegrip van 
delen van raketten of kunstmanen, of 
inactieve kunstmanen;

(3) "ruimteschroot" houdt alle door de 
mens gemaakte voorwerpen in, met
inbegrip van ruimtevaartuigen of 
fragmenten en elementen daarvan die zich 
in een baan om de aarde bevinden of 
terugkeren in de atmosfeer, die niet 
functioneel zijn of niet langer een bepaald 
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doel dienen, met inbegrip van delen van 
raketten of kunstmanen, of inactieve 
kunstmanen;

Or. en

Amendement 62
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "SST-gegevens" houdt de fysische 
parameters van voorwerpen in de ruimte in 
die door SST-sensoren zijn geregistreerd;

(5) "SST-gegevens" houdt de fysische 
parameters van voorwerpen in de ruimte in 
die door SST-sensoren zijn geregistreerd of 
de baanparameters van voorwerpen in de 
ruimte afgeleid van de waarnemingen van 
deze sensoren;

Or. fr

Amendement 63
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van het SST-
ondersteuningsprogramma hebben 
betrekking op de ondersteuning van acties 
gericht op het instellen van een SST-
capaciteit, met name:

De doelstellingen van het SST-
ondersteuningsprogramma hebben 
betrekking op de ondersteuning van acties 
gericht op beperking van het risico en de 
gevolgen van botsingen in de ruimte door 
het instellen van een Europese SST-
capaciteit, met name:

Or. en
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Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van het SST-
ondersteuningsprogramma hebben 
betrekking op de ondersteuning van acties 
gericht op het instellen van een SST-
capaciteit, met name:

De doelstellingen van het SST-
ondersteuningsprogramma hebben 
betrekking op de ondersteuning van acties 
gericht op het instellen van een SST-
capaciteit en op het verschaffen van een 
passend niveau van autonomie aan de 
Europese Unie, met name:

Or. fr

Amendement 65
Rachida Dati

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van bestaande, op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte;

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van bestaande, op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren en de 
ontwikkeling van dit netwerk door een 
verbetering van de bestaande sensoren of 
indien nodig de installatie van nieuwe 
sensoren voor het in alle 
onafhankelijkheid bewaken en volgen van 
voorwerpen in de ruimte;

Or. fr

Motivering

De bestaande sensoren moeten worden verbeterd en zo mogelijk moeten er nieuwe sensoren 
worden ontwikkeld om een autonome productie van gegevens te garanderen.
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Amendement 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van bestaande, op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte;

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, Europese SST-sensoren, 
met inbegrip van nationale sensoren en via 
ESA ontwikkelde sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte;

Or. en

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van bestaande, op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte;

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte en voor het ontwikkelen van een 
daarop betrekking hebbende 
gegevensbank;

Or. fr

Amendement 68
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van bestaande, op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte;

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een veilig
netwerk van bestaande, op aarde of in de 
ruimte gestationeerde, nationale sensoren 
voor het bewaken en volgen van 
voorwerpen in de ruimte;

Or. en

Amendement 69
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de oprichting en exploitatie van een 
verwerkingsfunctie voor de verwerking en 
analyse van de door de sensoren 
ontvangen SST-gegevens, met inbegrip 
van de capaciteit voor het detecteren en 
identificeren van voorwerpen in de ruimte 
en voor het opbouwen en bijhouden van 
een catalogus daarvan;

(b) de oprichting en exploitatie van een 
verwerkingsfunctie voor de verwerking en 
analyse van de SST-gegevens om SST-
informatie te genereren;

Or. fr

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de oprichting en exploitatie van een 
dienstenfunctie voor de verstrekking van 
SST-diensten aan de exploitanten van 
ruimtevaartuigen en aan overheden.

(c) de oprichting en exploitatie van een 
dienstenfunctie voor de verstrekking van 
de in artikel 4, lid 1 vastgestelde SST-
diensten aan de in artikel 4, lid 2 vermelde 
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entiteiten

Or. fr

Amendement 71
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de oprichting en exploitatie van een 
dienstenfunctie voor de verstrekking van 
SST-diensten aan de exploitanten van 
ruimtevaartuigen en aan overheden.

(c) de oprichting en exploitatie van een 
dienstenfunctie voor de verstrekking van 
SST-diensten aan de exploitanten van 
ruimtevaartuigen, aan overheden en aan
particuliere entiteiten die betrokken zijn 
bij ruimteactiviteiten.

Or. en

Amendement 72
Vladimír Remek

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt, op basis van de 
doelstellingen als bedoeld in lid 1, een 
beschrijving van de specifieke acties, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering 
ervan en een indicatie van het bedrag dat 
aan elke actie wordt toegewezen op in een 
meerjarig werkplan.

Or. en

Motivering

De doelstellingen zijn interessant en vrij helder, maar de concrete acties, de timing en de 
besteding van de begroting lijken, zelfs voor een voorbereidend programma, onduidelijk te 
zijn.
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Amendement 73
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beoordeling van het risico op een 
botsing tussen ruimtevaartuigen of tussen 
ruimtevaartuigen en ruimteschroot en de 
afgifte van waarschuwingen ter 
voorkoming van botsingen gedurende de 
lancering en de operationele fase in de 
ruimte van ruimtevaartuigen;

(a) de beoordeling van het risico op een 
botsing tussen ruimtevaartuigen, tussen 
ruimtevaartuigen en ruimteschroot of 
tussen ruimtevaartuigen en
ruimtevoorwerpen en de afgifte van 
waarschuwingen ter voorkoming van 
botsingen gedurende de lancering en de 
operationele fase in de ruimte van 
ruimtevaartuigen;

Or. en

Amendement 74
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de detectie en beoordeling van het 
risico op ontploffing, uiteenvallen of 
botsingen in de satellietbaan;

(b) de detectie en typering van het 
versplinteren, uiteenvallen of botsen in de 
satellietbaan;

Or. fr

Amendement 75
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de beoordeling van het risico op en 
waarschuwingen voor de terugkeer van 
voorwerpen uit de ruimte en ruimteschroot 
in de dampkring van de aarde, en de 
voorspelling van de tijd en plaats van de 
inslag.

(c) de beoordeling van het risico op de 
ongecontroleerde terugkeer van 
voorwerpen uit de ruimte en ruimteschroot 
in de dampkring van de aarde, en de 
voorspelling van de zones en tijdspannes 
voor het neerkomen ervan.

Or. fr

Amendement 76
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de beoordeling van het uit de 
satellietbaan voortvloeiende risico tijdens 
de levensduur van het ruimtevaartuig.

Or. en

Amendement 77
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. SST-diensten worden verstrekt aan 
lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 
openbare en particuliere exploitanten van 
ruimtevaartuigen en overheden belast met 
burgerbescherming. De SST-diensten 
worden verstrekt in overeenstemming met 
de bepalingen voor het gebruik en de 
uitwisseling van SST-gegevens en -
informatie als bedoeld in artikel 9.

2. SST-diensten worden verstrekt aan 
lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 
openbare en particuliere exploitanten van 
ruimtevaartuigen, overheden belast met 
burgerbescherming en, in voorkomend 
geval, verzekeringsmaatschappijen. De 
SST-diensten worden verstrekt in 
overeenstemming met de bepalingen voor 
het gebruik en de uitwisseling van SST-
gegevens en -informatie als bedoeld in 
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artikel 9.

Or. en

Amendement 78
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpbesluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De deelnemende lidstaten, het EUSC en 
de Commissie zijn niet aansprakelijk voor 
enige schade voortvloeiend uit de 
afwezigheid van of onderbrekingen in de 
verstrekking van SST-diensten, 
vertragingen in de verstrekking daarvan 
of enige onnauwkeurigheid in de via de 
SST-diensten aangeleverde informatie.

Schrappen

Or. ro

Amendement 79
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De deelnemende lidstaten, het EUSC en 
de Commissie zijn niet aansprakelijk voor 
enige schade voortvloeiend uit de 
afwezigheid van of onderbrekingen in de 
verstrekking van SST-diensten, 
vertragingen in de verstrekking daarvan of 
enige onnauwkeurigheid in de via de SST-
diensten aangeleverde informatie.

3. De deelnemende lidstaten, het EUSC, 
het ENISA en de Commissie zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade 
voortvloeiend uit de afwezigheid van of 
onderbrekingen in de verstrekking van 
SST-diensten, vertragingen in de 
verstrekking daarvan of enige 
onnauwkeurigheid in de via de SST-
diensten aangeleverde informatie.

Or. en

Amendement 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het SST-ondersteuningsprogramma 
geeft geen ondersteuning aan de 
ontwikkeling van nieuwe SST-sensoren.

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het SST-ondersteuningsprogramma 
geeft geen ondersteuning aan de 
ontwikkeling van nieuwe SST-sensoren.

2. Het SST-ondersteuningsprogramma kan 
ondersteuning geven aan de ontwikkeling 
van nieuwe SST-sensoren of kan 
meewerken aan de verbetering van 
bestaande sensoren.

Or. fr

Amendement 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheert de voor het SST-
ondersteuningsprogramma uit te trekken 
financiële middelen en zorgt voor de 
tenuitvoerlegging van het SST-
ondersteuningsprogramma;

(a) beheert de voor het SST-
ondersteuningsprogramma uit te trekken 
financiële middelen en zorgt voor de 
tenuitvoerlegging van het SST-
ondersteuningsprogramma, en staat hierbij 
in voor transparantie en duidelijkheid 
over de verschillende 
financieringsbronnen;



PE523.078v01-00 28/41 AM\1009739NL.doc

NL

Or. en

Amendement 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie waarborgt de 
complementariteit tussen het SST-
ondersteuningsprogramma en de 
onderzoeksactiviteiten in verband met de 
bescherming van in de ruimte 
gestationeerde infrastructuur die 
plaatsvinden in het kader van het 
Horizon 2020-programma dat is ingesteld 
door [verwijzing naar de Horizon 2020-
verordening invoegen wanneer deze 
eenmaal is vastgesteld]. Tevens bevordert 
zij de complementariteit met de andere 
Europese en internationale activiteiten op 
dit gebied.

Or. en

Amendement 84
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt in samenwerking met EDEO de 
noodzakelijke coördinatiemechanismen 
vast om de veiligheid van het programma 
te waarborgen.

(c) stelt in samenwerking met EDEO, het 
EDA en het ENISA de noodzakelijke 
coördinatiemechanismen vast om de 
veiligheid van het programma te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) stelt het beheer en het 
gegevensbeleid van de Europese SST-
dienst vast, speelt een actieve rol in de 
oprichting van het consortium en ziet 
nauwlettend toe op de activiteiten in het 
kader van het programma.

Or. en

Amendement 86
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die wensen deel te nemen aan 
de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 
doelstellingen moeten een aanvraag 
indienen bij de Commissie, waarin wordt 
aangetoond dat aan de onderstaande 
criteria is voldaan:

1. Lidstaten die wensen deel te nemen aan 
de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 
doelstellingen moeten aantonen dat aan
het volgende is voldaan:

Or. en

Amendement 87
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die wensen deel te nemen aan 
de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 

1. Lidstaten die wensen deel te nemen aan 
de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 
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doelstellingen moeten een aanvraag 
indienen bij de Commissie, waarin wordt 
aangetoond dat aan de onderstaande 
criteria is voldaan:

doelstellingen moeten rechtstreeks of via 
een nationaal of multinationaal 
consortium dan wel een nationale of 
multinationale openbare instantie een 
aanvraag indienen bij de Commissie, 
waarin wordt aangetoond dat aan de 
onderstaande criteria is voldaan:

Or. fr

Amendement 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigendom van SST-sensoren en 
voldoende technische en personele 
middelen om deze te exploiteren of 
capaciteiten voor gegevensverwerking;

(a) een capaciteit om het SST-systeem te 
voorzien van een van de volgende zaken:

– SST-sensoren en voldoende technische 
en personele middelen om deze te 
exploiteren, of

– analysecapaciteiten en capaciteiten voor 
gegevensverwerking die speciaal voor SST 
zijn ontworpen;

Or. en

Amendement 89
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigendom van SST-sensoren en 
voldoende technische en personele 
middelen om deze te exploiteren of 
capaciteiten voor gegevensverwerking;

(a) eigendom van SST-sensoren of 
capaciteiten voor gegevensverwerking en 
voldoende technische en personele 
middelen om deze te exploiteren;
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Or. en

Amendement 90
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigendom van SST-sensoren en 
voldoende technische en personele 
middelen om deze te exploiteren of 
capaciteiten voor gegevensverwerking;

(a) eigendom van SST-sensoren en 
voldoende technische en personele 
middelen om deze te exploiteren of 
capaciteiten voor gegevensverwerking, of 
het leveren van een bijdrage aan een SST-
programma;

Or. en

Amendement 91
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vaststelling van een actieplan voor de 
tenuitvoerlegging van de in artikel 3 
genoemde doelstellingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 
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genoemde criteria en tevens partij zijn bij 
de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 
komen in aanmerking voor een financiële 
bijdrage in het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma. De Commissie 
publiceert op haar website een lijst met de 
desbetreffende lidstaten en houdt deze 
actueel.

genoemde criteria en tevens partij zijn bij 
de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 
komen in aanmerking voor een financiële 
bijdrage in het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma.

Or. en

Amendement 93
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 
genoemde criteria en tevens partij zijn bij 
de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 
komen in aanmerking voor een financiële 
bijdrage in het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma. De Commissie 
publiceert op haar website een lijst met de 
desbetreffende lidstaten en houdt deze 
actueel.

4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 
genoemde criteria en tevens partij zijn bij 
de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 
komen in aanmerking voor een financiële 
bijdrage in het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma. De Commissie 
publiceert op haar website een lijst met de 
desbetreffende lidstaten en hun respectieve 
financiële bijdragen en houdt deze 
actueel.

Or. en

Amendement 94
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstelling 
vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstelling 
vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 
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aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten.

aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten. Het EUSC fungeert als 
contactpersoon met de eindgebruikers. 
Het ontwikkelt en installeert 
hulpmiddelen voor de recuperatie van 
SST-gegevens en voor de distributie van 
de diensten bij de in artikel 4, lid 2 
vastgestelde entiteiten.

Or. fr

Amendement 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstelling
vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 
aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten.

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de belangrijkste 
acties vermeld in artikel 3 en komt in 
aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten.

Or. en

Amendement 96
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstelling 
vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstelling 
vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 
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aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten.

aanmerking voor een financiële bijdrage, 
tot aan een maximumbedrag, in het kader 
van het SST-ondersteuningsprogramma, 
mits de overeenkomst als bedoeld in 
artikel 10 wordt gesloten.

Or. en

Amendement 97
Sajjad Karim

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het gebruik en de uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 
de volgende regels:

Voor het gebruik en de uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 
de volgende regels, en wordt een 
uitvoeringshandeling vastgesteld om te 
specificeren hoe deze doelstellingen 
moeten worden gehaald en welke 
maatregelen moeten worden genomen om 
aan de desbetreffende criteria te voldoen:

Or. en

Amendement 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het gebruik en de uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 
de volgende regels:

Voor het gebruik en de uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de 
belangrijkste acties vermeld in artikel 3 
gelden de volgende regels:

Or. en
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Amendement 99
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die voldoen aan de criteria als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, en het EUSC 
sluiten een overeenkomst tot vaststelling 
van de regels en mechanismen voor hun 
samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 
de in artikel 3 genoemde doelstellingen. 
Die overeenkomst bevat in het bijzonder 
bepalingen inzake het volgende.

De lidstaten, het EUSC en het ENISA 
sluiten een overeenkomst tot vaststelling 
van de regels en mechanismen voor hun 
samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 
de in artikel 3 genoemde doelstellingen. 
Die overeenkomst bevat in het bijzonder 
bepalingen inzake het volgende.

Or. en

Amendement 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESA kan namens haar lidstaten die aan 
het SSA-programma (Space Situational 
Awareness) deelnemen een bijdrage 
leveren aan het SST-programma.

Or. en

Motivering

Als eigenaar van alle materiële en immateriële activa hoeft ESA geen overeenstemming te 
bereiken met haar lidstaten die aan het SSA-programma deelnemen.

Amendement 101
Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uniefinanciering voor het SST-
ondersteuningsprogramma wordt gehaald
uit andere programma's die in het 
meerjarige financiële kader voor 2014-
2020 zijn opgenomen, volledig in 
overeenstemming met de wettelijke 
grondslag ervan.

De Uniefinanciering voor het SST-
ondersteuningsprogramma bedraagt 
maximaal 70 miljoen euro voor de periode 
2014-2020 (in huidige prijzen) en wordt in 
de eerste plaats en proportioneel gehaald
uit de programma's die door de in lid 2 
bedoelde rechtshandelingen zijn
vastgesteld.

Or. en

Amendement 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
invoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen21, artikelen 1, 3, 
onder c) en d), en 4;

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
invoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen21, artikelen 1, 3, 
onder c) en d), en 4, zonder de volledige 
werking van het Egnos- en het 
Galileoprogramma in het gedrang te 
brengen;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 definitief van 
31 november 2011. De verwijzing moet na 
de vaststelling worden bijgewerkt.

21 COM(2011) 814 definitief van 
31 november 2011. De verwijzing moet na 
de vaststelling worden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Verordening (EU) nr. [...]van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het Copernicus-
programma21a, artikel 5, onder c).

__________________ __________________
21a PB L ...

Or. en

Amendement 104
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Verordening (EU) nr. [...] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het Copernicus-
programma en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 911/2010, artikel 5, 
onder c);

Or. de

Motivering

Dit amendement heeft als doel de programma's aan te duiden waaruit financiering gehaald 
kan worden, zonder echter een percentage vast te leggen, teneinde te zorgen voor flexibiliteit 
bij de financiering.

Amendement 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Besluit van de Raad nr. […] tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van Horizon 202022, 
artikel 2, lid 2, onder b) en c), bijlage 
deel II, punt 1.6.2, onder d), en bijlage 
deel III, punt 6.3.4;

(b) in beperkte mate en overeenkomstig de 
basishandelingen ervan, kan een deel van 
de bijdrage ook worden gehaald uit de 
programma's die zijn vastgesteld door 
Verordening (EU) nr. [...] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling, als onderdeel van het Fonds 
voor interne veiligheid, van het 
instrument voor financiële steun voor 
politiële samenwerking, voorkoming en 
bestrijding van criminaliteit, en 
crisisbeheer21a, artikel 3, lid 2, onder b), 
en lid 3, onder e), en door Besluit van de 
Raad nr. […] tot vaststelling van het 
specifieke programma tot uitvoering van 
Horizon 202022, artikel 2, lid 2, onder b) en 
c), bijlage deel II, punt 1.6.2, onder d), en 
bijlage deel III, punt 6.3.4;

__________________ __________________
21a PB L ...

21 COM(2011) 811 definitief van 
30 november 2011. De verwijzing moet na 
de vaststelling worden bijgewerkt.

22 COM(2011) 811 definitief van 
30 november 2011. De verwijzing moet na 
de vaststelling worden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling, als onderdeel van het Fonds 
voor interne veiligheid, van het 
instrument voor financiële steun voor 
politiële samenwerking, voorkoming en 
bestrijding van criminaliteit, en 
crisisbeheer23, artikel 3, lid 2, onder b), en 

Schrappen



AM\1009739NL.doc 39/41 PE523.078v01-00

NL

lid 3, onder e).
__________________
23 COM(2011) 753 definitief van 
15 november 2011. De verwijzing moet na 
de vaststelling worden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 107
Sajjad Karim

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling, als onderdeel van het Fonds 
voor interne veiligheid, van het instrument 
voor financiële steun voor politiële 
samenwerking, voorkoming en bestrijding 
van criminaliteit, en crisisbeheer23, 
artikel 3, lid 2, onder b), en lid 3, onder e).

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de financiering en de 
exploitatie van het Europees programma 
voor monitoring van de aarde 
(Copernicus) 2014-2020, zonder de 
volledige werking van het programma in 
het gedrang te brengen.

Or. en

Amendement 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de 
grenzen die voor deze activiteit zijn 
voorzien in de programma's waaraan de 
financiering wordt onttrokken.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de 
grenzen die voor deze activiteit zijn 
voorzien in de programma's waaraan de 
financiering wordt onttrokken. Elke 
verhoging van de Uniebijdrage wordt 
gezocht bij het Galileo-programma en het 
Copernicus-programma.
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Or. en

Amendement 109
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Private financiering is afkomstig 
van financiële instellingen met 
aantoonbare interesse in de bescherming 
van ruimtevaartuigen.

Or. en

Amendement 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie houdt toezicht op de 
uitvoering van het SST-
ondersteuningsprogramma.

1. De Commissie houdt toezicht op de 
uitvoering van het SST-
ondersteuningsprogramma en stelt het 
Europees Parlement en de Raad hiervan 
jaarlijks op de hoogte.

Or. en

Amendement 111
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het doelmatige gebruik van (b) het doelmatige gebruik van 
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hulpbronnen; hulpbronnen, met name rekening houdend 
met de beschikbaarstelling van middelen 
voor het EUSC;

Or. en


