
AM\1009739PL.doc PE523.078v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2013/0064(COD)

13.11.2013

POPRAWKI
37 - 111

Projekt sprawozdania
Amelia Andersdotter
(PE521.718v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych

Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))



PE523.078v01-00 2/39 AM\1009739PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\1009739PL.doc 3/39 PE523.078v01-00

PL

Poprawka 37
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Śmieci kosmiczne stały się 
największym zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju działalności 
związanej z przestrzenią kosmiczną.
Należy zatem ustanowić program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych (zwanych dalej „SST”) w 
celu wsparcia ustanowienia i eksploatacji 
systemu usług polegających na 
monitorowaniu i obserwacji obiektów 
kosmicznych w celu zapobiegania 
uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji oraz zapobiegania 
uszkodzeniom infrastruktury naziemnej 
lub szkodom na osobie wśród ludności 
wynikłym z niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych
lub pochodzących z nich śmieci do 
atmosfery ziemskiej.

(5) Śmieci kosmiczne stały się poważnym
zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju 
działalności związanej z przestrzenią 
kosmiczną. Należy zatem ustanowić 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych (zwanych dalej 
„SST”) w celu wsparcia ustanowienia i 
eksploatacji systemu usług polegających na 
monitorowaniu i obserwacji obiektów 
kosmicznych w celu zapobiegania 
uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji. Coraz większa liczba 
śmieci kosmicznych wpływa także na 
pojawienie się ryzykownych 
niekontrolowanych ponownych wejść 
obiektów kosmicznych do atmosfery.
Interesującym rozwiązaniem jest zatem 
wprowadzenie systemu usług SST 
służącego przewidywaniu trajektorii lotu i 
tras wejścia do atmosfery w celu 
dostarczenia użytecznych informacji 
rządom i służbom odpowiedzialnym za 
ochronę ludności.

Or. fr

Poprawka38
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Śmieci kosmiczne stały się 
największym zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju działalności 
związanej z przestrzenią kosmiczną. 

(5) Śmieci kosmiczne stały się 
największym zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju działalności 
związanej z przestrzenią kosmiczną, 
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Należy zatem ustanowić program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych (zwanych dalej „SST”) w 
celu wsparcia ustanowienia i eksploatacji 
systemu usług polegających na 
monitorowaniu i obserwacji obiektów 
kosmicznych w celu zapobiegania 
uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji oraz zapobiegania 
uszkodzeniom infrastruktury naziemnej lub 
szkodom na osobie wśród ludności 
wynikłym z niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych 
lub pochodzących z nich śmieci do 
atmosfery ziemskiej.

dostępności najlepszych pozycji na orbicie 
geostacjonarnej i widm częstotliwości oraz 
szans na wynoszenie statków kosmicznych 
na orbitę. Należy zatem ustanowić 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych (zwanych dalej 
„SST”) w celu wsparcia ustanowienia i 
eksploatacji systemu usług polegających na 
monitorowaniu i obserwacji obiektów 
kosmicznych w celu zapobiegania 
uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji oraz zapobiegania 
uszkodzeniom infrastruktury naziemnej lub 
szkodom na osobie wśród ludności 
wynikłym z niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych 
lub pochodzących z nich śmieci do 
atmosfery ziemskiej.

Or. en

Poprawka 39
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Świadczenie usług SST przyniesie 
korzyści wszystkim publicznym i 
prywatnym operatorom infrastruktury 
opartej na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej 
obowiązków dotyczących programów 
kosmicznych UE, czyli europejskiego 
systemu wspomagania satelitarnego 
(EGNOS) i Galileo, realizowanych na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12

oraz Copernicus/GMES ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. w sprawie 

(6) Świadczenie usług SST przyniesie 
korzyści wszystkim publicznym i 
prywatnym operatorom infrastruktury 
opartej na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej 
obowiązków dotyczących programów 
kosmicznych UE, czyli europejskiego 
systemu wspomagania satelitarnego 
(EGNOS) i Galileo, realizowanych na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12

oraz Copernicus/GMES ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
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europejskiego programu monitorowania 
Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego 
działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o 
ponownym wejściu w atmosferę będą 
przydatne również dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności.

europejskiego programu monitorowania 
Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego 
działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o 
ponownym wejściu w atmosferę będą 
przydatne również dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności. Ponadto usługi te pomogą 
ubezpieczycielom prywatnym oszacować 
wartość potencjalnych zobowiązań 
wynikłych z kolizji podczas okresu 
eksploatacji satelity.

__________________ __________________
12 Dz.U. L 196 z 27.4.2008, s.1. 12 Dz.U. L 196 z 27.4.2008, s.1.
13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1. 13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Poprawka 40
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Świadczenie usług SST przyniesie 
korzyści wszystkim publicznym i 
prywatnym operatorom infrastruktury 
opartej na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej 
obowiązków dotyczących programów 
kosmicznych UE, czyli europejskiego 
systemu wspomagania satelitarnego 
(EGNOS) i Galileo, realizowanych na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12

oraz Copernicus/GMES ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
europejskiego programu monitorowania 
Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego 
działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o 

(6) Świadczenie usług SST przyniesie 
korzyści wszystkim publicznym i 
prywatnym operatorom infrastruktury 
opartej na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej 
obowiązków dotyczących programów 
kosmicznych UE, czyli europejskiego 
systemu wspomagania satelitarnego 
(EGNOS) i Galileo, realizowanych na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) 
oraz Copernicus/GMES ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
europejskiego programu monitorowania 
Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego 
działania (lata 2011-2013). Ostrzeżenia o 
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ponownym wejściu w atmosferę będą 
przydatne również dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności.

niekontrolowanym ponownym wejściu w 
atmosferę oraz o strefach i okienkach 
czasowych, w których według szacunków 
może wystąpić opad, będą przydatne 
również dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności.

__________________ __________________
12 Dz.U. L 196 z 27.7.2008, s.1.
13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

Or. fr

Poprawka 41
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Usługi SST powinny uzupełniać 
działania badawcze związane z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 2020 
Regulation to be added once adopted] oraz 
działania Europejskiej Agencji Kosmicznej 
w tej dziedzinie.

(7) Usługi SST powinny uzupełniać 
działania badawcze związane z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 2020 
Regulation to be added once adopted],
takie jak rozwój technologii optycznej i 
laserowej w zakresie śledzenia ruchu oraz 
działania Europejskiej Agencji Kosmicznej 
lub inne międzynarodowe działania 
badawcze w tej dziedzinie. Ponadto usługi 
te powinny stanowić uzupełnienie 
przewodnich programów kosmicznych 
UE, tj. Copernicus i Galileo, europejskiej 
agendy cyfrowej oraz innej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, która wspiera 
tworzenie społeczeństwa informacyjnego.

Or. en

Poprawka 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Usługi SST powinny uzupełniać 
działania badawcze związane z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 2020 
Regulation to be added once adopted] oraz 
działania Europejskiej Agencji Kosmicznej 
w tej dziedzinie.

(7) Usługi SST powinny uzupełniać 
działania badawcze związane z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 2020 
Regulation to be added once adopted] oraz 
istniejące i przyszłe działania Europejskiej 
Agencji Kosmicznej w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 43
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program wsparcia SST powinien 
również uzupełniać istniejące środki 
zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub 
inne inicjatywy, takie jak wniosek Unii w 
sprawie międzynarodowego kodeksu 
postępowania dotyczącego działań w 
przestrzeni kosmicznej.

(8) Program wsparcia SST powinien 
również uzupełniać istniejące środki 
zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub 
inne międzynarodowe inicjatywy w celu 
zapewnienia zrównoważonego charakteru 
działań w przestrzeni kosmicznej, 
należytych struktur zarządzania 
przestrzenią kosmiczną i/lub 
powszechnego dostępu, takie jak wniosek 
Unii w sprawie międzynarodowego 
kodeksu postępowania dotyczącego działań 
w przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Poprawka 44
Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe w zakresie SSA zostały 
określone w dokumencie roboczym służb 
Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe wysokiego stopnia w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej”14, który państwa 
członkowskie zatwierdziły podczas 
spotkania Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 
2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno 
służyć wyłącznie celom cywilnym. 
Niniejsza decyzja nie powinna dotyczyć 
wymogów ściśle wojskowych.

(9) Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe w zakresie SSA zostały 
określone w dokumencie roboczym służb 
Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe wysokiego stopnia w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej”14, który państwa 
członkowskie zatwierdziły podczas 
spotkania Komitetu Politycznego i
Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 
2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno 
służyć wyłącznie celom cywilnym, co nie 
powinno wyeliminować Europejskiej 
Agencji Obrony (EDA) z udziału w 
programie. Niniejsza decyzja nie powinna 
dotyczyć wymogów ściśle wojskowych.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011.
15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 
24.10.2011.

15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 
24.10.2011.

Or. en

Poprawka 45
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe w zakresie SSA zostały 
określone w dokumencie roboczym służb 
Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe wysokiego stopnia w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej”14, który państwa 
członkowskie zatwierdziły podczas 
spotkania Komitetu Politycznego i 

(9) Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe w zakresie SSA zostały 
określone w dokumencie roboczym służb 
Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania 
użytkowe wysokiego stopnia w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej”, który państwa członkowskie 
zatwierdziły podczas spotkania Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa Rady w 
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Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 
2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno 
służyć wyłącznie celom cywilnym. 
Niniejsza decyzja nie powinna dotyczyć 
wymogów ściśle wojskowych.

dniu 18 listopada 2011 r. Świadczenie 
usług SST powinno służyć wyłącznie 
celom cywilnym. Niniejsza decyzja nie 
powinna dotyczyć wymogów ściśle 
wojskowych. Ochrona satelitów 
wojskowych lub satelitów pełniących 
jednocześnie funkcję wojskową i cywilną 
stanowi cel cywilny.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011.
15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 
24.10.2011.

15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 
24.10.2011.

Or. fr

Poprawka 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a
państwami członkowskimi z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej wiedzy eksperckiej oraz 
istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 
uczestniczące państwa członkowskie, 
takich jak know-how w zakresie analizy 
matematycznej i modelowania czy też 
radary lub teleskopy naziemne. Państwa 
członkowskie zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią,
państwami członkowskimi i Europejską 
Agencją Kosmiczną (ESA) z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej i europejskiej wiedzy eksperckiej 
oraz istniejących i przyszłych krajowych i 
europejskich aktywów udostępnianych 
przez uczestniczące państwa członkowskie 
i ESA, takich jak know-how w zakresie 
analizy matematycznej i modelowania czy 
też radary lub teleskopy naziemne. 
Państwa członkowskie zachowują 
własność i kontrolę nad swoimi aktywami 
oraz pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

Or. en
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Poprawka 47
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej wiedzy eksperckiej oraz 
istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 
uczestniczące państwa członkowskie, 
takich jak know-how w zakresie analizy 
matematycznej i modelowania czy też 
radary lub teleskopy naziemne. Państwa 
członkowskie zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi oraz 
właściwymi krajowymi i unijnymi 
agencjami z wykorzystaniem istniejącej i 
przyszłej krajowej wiedzy eksperckiej oraz 
istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 
uczestniczące państwa członkowskie, 
takich jak know-how w zakresie analizy 
matematycznej i modelowania czy też 
radary lub teleskopy naziemne. Państwa 
członkowskie zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

Or. en

Poprawka 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej wiedzy eksperckiej oraz 
istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 
uczestniczące państwa członkowskie, 
takich jak know-how w zakresie analizy 
matematycznej i modelowania czy też 
radary lub teleskopy naziemne. Państwa 

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej wiedzy eksperckiej oraz 
istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 
uczestniczące państwa członkowskie i 
ESA, takich jak know-how w zakresie 
analizy matematycznej i modelowania czy 
też radary lub teleskopy naziemne.Państwa 



AM\1009739PL.doc 11/39 PE523.078v01-00

PL

członkowskie zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

członkowskie i ESA zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Właścicielem aktywów stworzonych lub rozwiniętych w ramach programów Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) jest organizacja ESA, a nie państwa członkowskie należące do 
ESA.

Poprawka 49
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) może również dostarczyć 
dodatkowego wsparcia, aby zapewnić 
integralność sieci i systemów.

Or. en

Poprawka 50
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokładne informacje na temat 
charakteru, specyfikacji i lokalizacji 
niektórych obiektów kosmicznych mogą 
wpływać na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej lub jej państw członkowskich. 
Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci 
czujników SST oraz zdolności 

(12) Dokładne informacje na temat 
charakteru, specyfikacji i lokalizacji 
niektórych obiektów kosmicznych mogą 
wpływać na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej lub jej państw członkowskich. 
Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci 
czujników SST oraz zdolności 
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przetwarzania i analizy danych SST, jak 
również przy świadczeniu usług SST 
należy zatem uwzględnić stosowne kwestie 
bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji 
należy zatem określić ogólne przepisy 
dotyczące wykorzystania i bezpiecznej 
wymiany danych i informacji SST między 
państwami członkowskimi, EUSC i 
odbiorcami usług SST. Ponadto Komisja 
Europejska i Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych powinny określić 
mechanizmy koordynacji niezbędne dla 
rozwiązania kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa programu wsparcia SST.

przetwarzania i analizy danych SST, jak 
również przy świadczeniu usług SST 
należy zatem uwzględnić stosowne kwestie 
bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji 
należy zatem określić ogólne przepisy 
dotyczące wykorzystania i bezpiecznej 
wymiany danych i informacji SST między 
państwami członkowskimi, EUSC, 
ENISA, EDA i odbiorcami usług SST. 
Ponadto Komisja Europejska i Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych powinny 
określić mechanizmy koordynacji 
niezbędne dla rozwiązania kwestii 
dotyczących bezpieczeństwa programu 
wsparcia SST.

Or. en

Poprawka 51
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokładne informacje na temat 
charakteru, specyfikacji i lokalizacji 
niektórych obiektów kosmicznych mogą 
wpływać na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej lub jej państw członkowskich.
Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci 
czujników SST oraz zdolności 
przetwarzania i analizy danych SST, jak 
również przy świadczeniu usług SST 
należy zatem uwzględnić stosowne kwestie 
bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji 
należy zatem określić ogólne przepisy 
dotyczące wykorzystania i bezpiecznej 
wymiany danych i informacji SST między 
państwami członkowskimi, EUSC i 
odbiorcami usług SST. Ponadto Komisja 
Europejska i Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych powinny określić 
mechanizmy koordynacji niezbędne dla 
rozwiązania kwestii dotyczących 

(12) Dokładne informacje na temat 
charakteru, specyfikacji i lokalizacji 
niektórych obiektów kosmicznych mogą 
wpływać na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej, jej państw członkowskich lub 
nawet państw trzecich. Przy ustanawianiu i 
eksploatacji sieci czujników SST oraz 
zdolności przetwarzania i analizy danych 
SST, jak również przy świadczeniu usług 
SST należy zatem uwzględnić stosowne 
kwestie bezpieczeństwa. W niniejszej 
decyzji należy zatem określić ogólne 
przepisy dotyczące wykorzystania i 
bezpiecznej wymiany danych i informacji 
SST między państwami członkowskimi, 
EUSC i odbiorcami usług SST. Ponadto 
Komisja Europejska i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych powinny określić 
mechanizmy koordynacji niezbędne dla 
rozwiązania kwestii dotyczących 
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bezpieczeństwa programu wsparcia SST. bezpieczeństwa programu wsparcia SST.

Or. fr

Poprawka 52
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady 
zalecił utworzenie struktury ds. 
zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 
właściwego uwzględnienia kwestii 
bezpieczeństwa danych podczas realizacji 
programu wsparcia SST. W tym celu 
uczestniczące państwa członkowskie i 
EUSC powinny ustanowić stosowne 
struktury i procedury zarządzania 
ryzykiem.

(14) Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady 
zalecił utworzenie struktury ds. 
zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 
właściwego uwzględnienia kwestii 
bezpieczeństwa danych podczas realizacji 
programu wsparcia SST. W tym celu 
uczestniczące państwa członkowskie i 
EUSC powinny ustanowić stosowne 
struktury i procedury zarządzania 
ryzykiem, przewidujące stosowną rolę 
ENISA w zakresie wspierania 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Poprawka 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Program wsparcia SST powinien być 
finansowany przez Unię zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. 
Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST powinno pochodzić z odpowiednich
programów przewidzianych w wieloletnich 

(15) Program wsparcia SST powinien być 
finansowany przez Unię zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18.
Maksymalna kwota finansowania Unii dla 
programu wsparcia SST powinna wynosić 
70 mln EUR w cenach bieżących. 
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ramach finansowych na lata 2014-2020. Finansowanie to powinno przede 
wszystkim pochodzić z programów
poświęconych polityce kosmicznej 
przewidzianych w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, czyli z 
programów EGNOS/Galileo i Copernicus, 
w miarę możliwości z przeznaczonych na 
te zagadnienia linii budżetowych tych 
programów. W niektórych przypadkach 
możliwy powinien być także wkład z 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz programu „Horyzont 2020”, lecz 
powinien on zostać ściśle ograniczony do 
przewidzianych w aktach podstawowych 
tych instrumentów działań związanych z 
ochroną infrastruktury krytycznej oraz 
odpowiednio badaniami w zakresie 
struktury kosmicznej i bezpieczeństwa. 
Wszelkie zwiększenie wkładu Unii 
powinno pochodzić z programów Galileo i 
Copernicus.

__________________ __________________
18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Program wsparcia SST powinien być 
finansowany przez Unię zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. 
Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST powinno pochodzić z odpowiednich 
programów przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014-2020.

(15) Program wsparcia SST powinien być 
finansowany przez Unię zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. 
Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST powinno pochodzić z odpowiednich 
programów przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014-2020. 
Wszelkie zwiększenie wkładu Unii może 
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pochodzić z programu „Horyzont 2020” w 
zakresie dotyczącym badań oraz z 
programów Galileo i Copernicus, przy 
czym należy zadbać o to, aby nie były 
zagrożone cele tych programów.

__________________ __________________
18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zadbać o prawidłowe 
zaplanowanie programu, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z postanowieniami art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w zakresie przyjmowania 
wieloletniego programu prac. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 56
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program 
wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych (zwanych dalej „SST”) na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program 
wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych Cassini (zwany dalej 
„programem Cassini”) na okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

(Niniejsza poprawka dotyczy całego 
dokumentu ustawodawczego. Przyjęcie jej 
skutkować będzie potrzebą dokonania 
dostosowań technicznych w całym tekście).

Or. de

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku programów Galileo i Copernicus zamiast używania mało przystępnego 
skrótu należy posługiwać się nazwą. Nazwa programu pochodzi od nazwiska włosko-
francuskiego astronoma Cassiniego. Poprawka odnosi się do każdego miejsca w decyzji, w 
którym wymieniona jest dotychczas obowiązująca nazwa „program wsparcia SST”.

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Cel ogólny

Program wsparcia SST przyczynia się do 
zabezpieczenia długoterminowej 
dostępności europejskiej i krajowej 
infrastruktury kosmicznej oraz usług, 
których celem ogólnym jest wyposażenie 
Unii Europejskiej w autonomiczny system 
nadzoru przestrzeni kosmicznej niezbędny 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
europejskiej gospodarki, społeczeństwa i 
obywateli Europy poprzez przyczynianie 
się przede wszystkim do 
nierozprzestrzeniania śmieci w przestrzeni 
kosmicznej.
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Or. fr

Poprawka 58
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „obiekt kosmiczny” oznacza 
jakikolwiek obiekt sztuczny lub naturalny
w przestrzeni kosmicznej;

1) „obiekt kosmiczny” oznacza 
jakikolwiek obiekt sztuczny w przestrzeni 
kosmicznej;

Or. fr

Poprawka 59
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „statek kosmiczny” oznacza jakikolwiek 
sztuczny obiekt kosmiczny służący 
określonemu celowi, w tym sztuczne 
satelity;

2) „statek kosmiczny” oznacza jakikolwiek 
sztuczny obiekt kosmiczny służący 
określonemu celowi, w tym sztuczne 
satelity, minisatelity, mikrosatelity, 
nanosatelity i pikosatelity;

Or. en

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „statek kosmiczny” oznacza jakikolwiek 
sztuczny obiekt kosmiczny służący 
określonemu celowi, w tym sztuczne 

2) „statek kosmiczny” oznacza jakikolwiek 
sztuczny obiekt kosmiczny służący 
określonemu celowi, w tym aktywne 
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satelity; sztuczne satelity;

Or. fr

Poprawka 61
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „śmieci kosmiczne” oznaczają statki 
kosmiczne lub ich części, które nie służą 
już określonemu celowi, w tym części 
rakiet lub sztucznych satelitów, lub 
nieaktywne sztuczne satelity;

3) „śmieci kosmiczne” oznaczają wszystkie 
obiekty sztuczne, w tym statki kosmiczne,
ich części i elementy znajdujące się w 
orbicie ziemskiej lub ponownie wchodzące 
do atmosfery, które nie funkcjonują lub 
nie służą już określonemu celowi, w tym 
części rakiet lub sztucznych satelitów, lub 
nieaktywne sztuczne satelity;

Or. en

Poprawka 62
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „dane SST” oznaczają parametry 
fizyczne obiektów kosmicznych pozyskane 
za pomocą czujników SST;

5) „dane SST” oznaczają parametry 
fizyczne obiektów kosmicznych pozyskane 
za pomocą czujników SST lub uzyskane 
na podstawie obserwacji zamontowanych 
na obiektach kosmicznych czujników 
parametry orbit, po których te obiekty się 
poruszają;

Or. fr

Poprawka 63
Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem programu wsparcia SST jest 
wspieranie działań prowadzących do 
ustanowienia zdolności w zakresie SST, w 
szczególności:

Celem programu wsparcia SST jest 
wspieranie działań prowadzących do 
ograniczania ryzyka i skutków kolizji w 
przestrzeni kosmicznej poprzez 
ustanowienie europejskiej zdolności w 
zakresie SST, w szczególności:

Or. en

Poprawka 64
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem programu wsparcia SST jest 
wspieranie działań prowadzących do 
ustanowienia zdolności w zakresie SST, w 
szczególności:

Celem programu wsparcia SST jest 
wspieranie działań prowadzących do 
ustanowienia zdolności w zakresie SST 
zapewniającej Unii Europejskiej 
odpowiedni poziom autonomii, w 
szczególności:

Or. fr

Poprawka 65
Rachida Dati

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
istniejących krajowych czujników na 
Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających 
za zadanie obserwację i śledzenie obiektów 

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
istniejących krajowych czujników na 
Ziemi i w przestrzeni kosmicznej oraz 
rozwoju tej sieci poprzez usprawnienie 
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kosmicznych; istniejących czujników lub, w stosownych 
przypadkach, instalację nowych 
czujników mających za zadanie całkowicie 
niezależną obserwację i śledzenie 
obiektów kosmicznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy koniecznie usprawnić istniejące czujniki, a – jeśli to możliwe – opracować nowe 
czujniki w celu zapewnienia niezależności procesu gromadzenia danych.

Poprawka 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
istniejących krajowych czujników na 
Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających 
za zadanie obserwację i śledzenie obiektów 
kosmicznych;

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
czujników na Ziemi i w przestrzeni
kosmicznej oparta na europejskich 
czujnikach SST, w tym czujnikach 
krajowych i opracowanych przez ESA, 
mających za zadanie obserwację i 
śledzenie obiektów kosmicznych;

Or. en

Poprawka 67
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
istniejących krajowych czujników na 
Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających 
za zadanie obserwację i śledzenie obiektów 

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
krajowych czujników na Ziemi i w 
przestrzeni kosmicznej mających za 
zadanie obserwację i śledzenie obiektów 
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kosmicznych; kosmicznych oraz utworzenie bazy danych 
na ich temat;

Or. fr

Poprawka 68
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
istniejących krajowych czujników na 
Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających 
za zadanie obserwację i śledzenie obiektów 
kosmicznych;

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się 
bezpieczna sieć istniejących krajowych 
czujników na Ziemi i w przestrzeni 
kosmicznej mających za zadanie 
obserwację i śledzenie obiektów 
kosmicznych;

Or. en

Poprawka 69
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
przetwarzania w celu przetwarzania i 
analizy danych SST pozyskanych za 
pomocą czujników, w tym zdolności 
wykrywania i identyfikacji obiektów 
kosmicznych oraz stworzenia i 
prowadzenia katalogu takich obiektów;

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
przetwarzania w celu przetwarzania i 
analizy danych SST służących 
gromadzeniu informacji SST;

Or. fr

Poprawka 70
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
usługowej w celu świadczenia usług SST 
operatorom statków kosmicznych i 
organom publicznym.

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
usługowej w celu świadczenia usług SST 
określonych w art. 4 ust. 1 podmiotom, o 
których mowa w art. 4 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 71
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
usługowej w celu świadczenia usług SST 
operatorom statków kosmicznych i
organom publicznym.

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
usługowej w celu świadczenia usług SST 
operatorom statków kosmicznych, 
organom publicznym i podmiotom 
prywatnym biorącym udział w działaniach 
związanych z przestrzenią kosmiczną.

Or. en

Poprawka 72
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powinna, na podstawie celów 
określonych w ust. 1, zawrzeć w 
wieloletnim planie prac opis szczególnych 
działań wraz z orientacyjnym 
harmonogramem ich wdrożenia oraz 
wykaz kwot przydzielonych na każde 
działanie.
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Or. en

Uzasadnienie

Cele są interesujące i stosunkowo jasne, ale konkretne działania, harmonogram i 
wykorzystanie budżetu wciąż wydają się być nieprzejrzyste, nawet jak na program 
przygotowawczy.

Poprawka 73
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę ryzyka kolizji między statkami 
kosmicznymi lub między statkami 
kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi 
oraz wydawanie ostrzeżeń o kolizji w fazie 
wynoszenia statków kosmicznych i 
podczas ich działania na orbicie;

a) ocenę ryzyka kolizji między statkami 
kosmicznymi, między statkami 
kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi 
lub między statkami kosmicznymi a 
obiektami kosmicznymi oraz wydawanie 
ostrzeżeń o kolizji w fazie wynoszenia 
statków kosmicznych i podczas ich 
działania na orbicie;

Or. en

Poprawka 74
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykrywanie i ocenę ryzyka wybuchów, 
rozpadnięcia się lub kolizji na orbicie;

b) wykrywanie i charakterystykę 
fragmentacji, destrukcji lub kolizji na 
orbicie;

Or. fr

Poprawka 75
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę ryzyka oraz generowanie 
ostrzeżeń związanych z ponownym 
wejściem obiektów i śmieci kosmicznych 
w atmosferę ziemską oraz przewidywanie 
czasu i miejsca zderzenia z powierzchnią.

c) ocenę ryzyka związanego z 
niekontrolowanym ponownym wejściem 
obiektów i śmieci kosmicznych w 
atmosferę ziemską oraz przewidywanie 
stref i okienek czasowych, w których może 
wystąpić opad.

Or. fr

Poprawka 76
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ocenę ryzyka orbitalnego podczas 
okresu eksploatacji statku kosmicznego.

Or. en

Poprawka 77
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługi SST są świadczone państwom 
członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, 
publicznym i prywatnym operatorom 
statków kosmicznych oraz organom 
publicznym zajmującym się ochroną 
ludności. Usługi SST są świadczone 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
wykorzystania i wymiany danych i 
informacji SST określonymi w art. 9.

2. Usługi SST są świadczone państwom 
członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, 
publicznym i prywatnym operatorom 
statków kosmicznych oraz organom 
publicznym zajmującym się ochroną 
ludności, a także zakładom ubezpieczeń, 
jeśli jest to stosowne. Usługi SST są 
świadczone zgodnie z przepisami 
dotyczącymi wykorzystania i wymiany 
danych i informacji SST określonymi w 
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art. 9.

Or. en

Poprawka 78
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestniczące państwa członkowskie, 
EUSC i Komisja nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wynikające z braku lub przerwania 
świadczenia usług SST, opóźnienia w ich 
świadczeniu lub nieścisłości informacji 
przekazanych w ramach usług SST.

skreślony

Or. ro

Poprawka 79
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestniczące państwa członkowskie, 
EUSC i Komisja nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wynikające z braku lub przerwania 
świadczenia usług SST, opóźnienia w ich 
świadczeniu lub nieścisłości informacji 
przekazanych w ramach usług SST.

3. Uczestniczące państwa członkowskie, 
EUSC, ENISA i Komisja nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wynikające z braku lub przerwania 
świadczenia usług SST, opóźnienia w ich 
świadczeniu lub nieścisłości informacji 
przekazanych w ramach usług SST.

Or. en

Poprawka 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program wsparcia SST nie zapewnia 
wsparcia dla rozwoju nowych czujników 
SST.

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program wsparcia SST nie zapewnia 
wsparcia dla rozwoju nowych czujników 
SST.

2. Program wsparcia SST może zapewniać 
wsparcie dla rozwoju nowych czujników 
SST lub uczestniczyć w usprawnieniu 
istniejących czujników.

Or. fr

Poprawka 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zarządza środkami finansowymi, które 
mają zostać przeznaczone na program 
wsparcia SST i zapewnia realizację 
programu wsparcia SST;

a) zarządza środkami finansowymi, które 
mają zostać przeznaczone na program 
wsparcia SST i zapewnia realizację 
programu wsparcia SST, przy 
jednoczesnym zapewnianiu przejrzystości i 
jasności w zakresie różnych źródeł 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia komplementarność 
programu wsparcia SST i działań 
badawczych związanych z ochroną
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej, prowadzonych w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [odniesienie do 
rozporządzenia w sprawie programu 
„Horyzont 2020” zostanie dodane po 
przyjęciu rozporządzenia]. Dba ona 
również o komplementarność tego 
programu z innymi działaniami 
europejskimi i międzynarodowymi w tej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 84
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia, we współpracy z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych, niezbędne 
mechanizmy koordynacji mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa programu.

c) ustanawia, we współpracy z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych, Europejską 
Agencją Obrony i Europejską Agencją ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, 
niezbędne mechanizmy koordynacji 
mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa programu.

Or. en

Poprawka 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określa zarządzanie i politykę 
dotyczącą danych na potrzeby 
europejskiego systemu usług SST, 
odgrywając aktywną rolę w ustanawianiu 
konsorcjum i ścisłym monitorowaniu 
działań prowadzonych w ramach 
programu.

Or. en

Poprawka 86
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie pragnące 
uczestniczyć w realizacji celów 
określonych w art. 3 przedkładają Komisji 
wniosek wykazujący spełnienie 
następujących kryteriów:

1. Państwa członkowskie pragnące 
uczestniczyć w realizacji celów 
określonych w art. 3 przedstawiają dowód 
wykazujący:

Or. en

Poprawka 87
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie pragnące 
uczestniczyć w realizacji celów 
określonych w art. 3 przedkładają Komisji 
wniosek wykazujący spełnienie 
następujących kryteriów:

1. Państwa członkowskie pragnące 
uczestniczyć w realizacji celów 
określonych w art. 3 przedkładają Komisji 
– bezpośrednio lub za pośrednictwem 
konsorcjum lub krajowego, lub 
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wielonarodowego podmiotu prawa 
publicznego – wniosek wykazujący 
spełnienie następujących kryteriów:

Or. fr

Poprawka 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadanie czujników SST oraz 
stosownych zasobów technicznych i 
ludzkich pozwalających na ich 
eksploatację lub posiadanie zdolności w 
zakresie przetwarzania danych;

a) zdolność do zapewnienia systemowi 
SST:

- czujników SST oraz stosownych zasobów 
technicznych i ludzkich pozwalających na 
ich eksploatację lub
- zdolności w zakresie analizy i 
przetwarzania danych przygotowanej 
specjalnie na potrzeby SST;

Or. en

Poprawka 89
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadanie czujników SST oraz 
stosownych zasobów technicznych i 
ludzkich pozwalających na ich 
eksploatację lub posiadanie zdolności w 
zakresie przetwarzania danych;

a) posiadanie czujników SST lub zdolności 
w zakresie przetwarzania danych oraz 
stosownych zasobów technicznych i 
ludzkich pozwalających na ich 
eksploatację;

Or. en
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Poprawka 90
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadanie czujników SST oraz 
stosownych zasobów technicznych i 
ludzkich pozwalających na ich 
eksploatację lub posiadanie zdolności w 
zakresie przetwarzania danych;

(a) posiadanie czujników SST oraz 
stosownych zasobów technicznych i 
ludzkich pozwalających na ich 
eksploatację, posiadanie zdolności w 
zakresie przetwarzania danych lub wkładu 
w program SST;

Or. en

Poprawka 91
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienie planu działania 
dotyczącego realizacji celów określonych 
w art. 3.

skreślona

Or. en

Poprawka 92
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie spełniające 
kryteria określone w ust. 1 i będące 
stronami umowy, o której mowa w art. 10, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego z 

4. Państwa członkowskie spełniające 
kryteria określone w ust. 1 i będące 
stronami umowy, o której mowa w art. 10, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego z 



AM\1009739PL.doc 31/39 PE523.078v01-00

PL

programu wsparcia SST. Komisja 
publikuje i aktualizuje wykaz państw 
członkowskich na swojej stronie 
internetowej.

programu wsparcia SST.

Or. en

Poprawka 93
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie spełniające 
kryteria określone w ust. 1 i będące 
stronami umowy, o której mowa w art. 10, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego z 
programu wsparcia SST. Komisja 
publikuje i aktualizuje wykaz państw 
członkowskich na swojej stronie 
internetowej.

4. Państwa członkowskie spełniające 
kryteria określone w ust. 1 i będące 
stronami umowy, o której mowa w art. 10, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego z 
programu wsparcia SST. Komisja 
publikuje i aktualizuje wykaz państw 
członkowskich na swojej stronie 
internetowej, uwzględniając ich wkłady 
finansowe.

Or. en

Poprawka 94
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji celu 
określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10.

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji celu 
określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10. EUSC 
jest odpowiedzialny za funkcje interfejsu z 
użytkownikami końcowymi. EUSC 
opracowuje i wdraża środki w zakresie 
odzyskiwania danych SST oraz 
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świadczenia usług podmiotom określonym 
w art. 4 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji celu
określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10.

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji głównych 
działań określonych w art. 3 i kwalifikuje 
się do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10.

Or. en

Poprawka 96
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji celu 
określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10.

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji celu 
określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego do pewnego 
pułapu z programu wsparcia SST pod 
warunkiem zawarcia umowy, o której 
mowa w art. 10.

Or. en

Poprawka 97
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystywanie i wymiana danych i 
informacji SST mające na celu realizację 
celów określonych w art. 3 podlegają 
następującym warunkom:

Wykorzystywanie i wymiana danych SST i 
informacji SST mające na celu realizację 
celów określonych w art. 3 podlegają 
następującym warunkom, a akt 
wykonawczy zostanie przyjęty, aby 
określić środki osiągnięcia tych celów 
oraz kroki, jakie zostaną podjęte w celu 
zapewnienia przestrzegania zasadniczych 
wymogów:

Or. en

Poprawka 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystywanie i wymiana danych i 
informacji SST mające na celu realizację 
celów określonych w art. 3 podlegają 
następującym warunkom:

Wykorzystywanie i wymiana danych i 
informacji SST mające na celu realizację 
głównych działań określonych w art. 3 
podlegają następującym warunkom:

Or. en

Poprawka 99
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie spełniające kryteria 
określone w art. 7 ust. 1 oraz EUSC 
zawierają umowę określającą przepisy i 
mechanizmy dotyczące współpracy przy 
realizacji celów określonych w art. 3. 
Umowa zawiera zwłaszcza przepisy 
dotyczące:

Państwa członkowskie, EUSC i ENISA
zawierają umowę określającą przepisy i 
mechanizmy dotyczące współpracy przy 
realizacji celów określonych w art. 3. 
Umowa zawiera zwłaszcza przepisy 
dotyczące:
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Poprawka 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESA może wnieść wkład w program SST 
w imieniu państw członkowskich 
uczestniczących w programie Space 
Situational Awareness (SSA).

Or. en

Uzasadnienie

ESA, będąc właścicielem wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych, nie potrzebuje 
umowy z państwami członkowskimi uczestniczącymi w programie SSA.

Poprawka 101
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST pochodzi z innych programów 
przewidzianych w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014-2020, przy 
pełnej zgodności z ich podstawą prawną.

Maksymalny wkład Unii na rzecz 
programu wsparcia SST wynosi 70 mln 
EUR na lata 2014–2020 w cenach 
bieżących i pochodzi on przede wszystkim 
w odpowiednich proporcjach z 
programów ustanowionych na mocy 
aktów, o których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w 
sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej21, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4;

a) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w 
sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej21, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4, bez 
szkody dla pełnej funkcjonalności 
programów EGNOS i Galileo.

__________________ __________________
21 COM(2011)0814 final z 31.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

21 COM(2011)0814 final z 31.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

Or. en

Poprawka 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) artykułem 5 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[...] ustanawiającego program 
Copernicus21a;

__________________ __________________
21a Dz.U. L ...

Or. en

Poprawka 104
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] 
ustanawiające program Copernicus i 
uchylające rozporządzenie (UE) nr 
911/2010, art. 5, lit. c);

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wskazanie programów, bez określania udziału procentowego, z których 
mogą zostać przesunięte środki finansowe, aby zapewnić elastyczność finansowania.

Poprawka 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020”22, art. 2 ust. 2 lit. b) i c), 
część II pkt 1.6.2 lit. d) załącznika i część 
III pkt 6.3.4 załącznika;

b) cześć wkładu może także – w 
ograniczonym zakresie i zgodnie z aktem 
podstawowym – pochodzić z programów 
ustanowionych na mocy rozporządzenia 
(UE) nr […] Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego, w ramach 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania 
i zwalczania przestępczości oraz 
zarządzania kryzysowego21a (art. 3 ust. 2 
lit. b) i ust. 3 lit. e)) oraz na mocy decyzji 
Rady nr […] ustanawiającej program 
szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020”22, art. 2 ust. 2 lit. b) i c), 
część II, pkt 1.6.2 lit. d) załącznika oraz 
część III, pkt 6.3.4 załącznika;

__________________ __________________
21a Dz.U. L ...

22 COM(2011)0811 final z 30.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

22 COM(2011)0811 final z 30.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

Or. en
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Poprawka 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającym, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania i 
zwalczania przestępczości oraz 
zarządzania kryzysowego23 , art. 3 ust. 2 
lit. b) i 3 lit. e)

skreślona

__________________
23 COM(2011)0753 final z 15.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

Or. en

Poprawka 107
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającym, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania i 
zwalczania przestępczości oraz 
zarządzania kryzysowego23 , art. 3 ust. 2 
lit. b) i 3 lit. e).

c) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającym środki finansowe i 
działania operacyjne dla europejskiego 
programu monitorowania Ziemi 
(Copernicus) na lata 2014-2020, bez 
szkody dla pełnej funkcjonalności 
programu.

Or. en
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Poprawka 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczne środki są zatwierdzane przez 
władzę budżetową w granicach 
przewidzianych dla tego działania w 
ramach programów, z których pochodzi 
finansowanie.

2. Roczne środki są zatwierdzane przez 
władzę budżetową w granicach 
przewidzianych dla tego działania w 
ramach programów, z których pochodzi 
finansowanie. Wszelkie zwiększenie 
wkładu Unii powinno pochodzić z 
programów Galileo i Copernicus.

Or. en

Poprawka 109
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Finansowanie prywatne powinno 
pochodzić z instytucji finansowych, które 
wykazały interes w ochronie statku 
kosmicznego.

Or. en

Poprawka 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja monitoruje realizację programu 
wsparcia SST.

1. Komisja monitoruje realizację programu 
wsparcia SST oraz przedkłada 



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

PL

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 111
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skuteczność wykorzystywania zasobów. b) skuteczność wykorzystywania zasobów, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia środków dla EUSC.

Or. en


